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ال يوجد أخطر من أن يسند 
األمر إلى غير أهله، أو أن يوضع 
الرجل املناسب في املكان غير 
املناسب، وخالل التدوير األخير 
الداخلية حصلت  ف���ي وزارة 
كارثة حقيقي���ة في نقل رجل 
متخصص في مجال نادر إلى 
إدارة ميك���ن أن يقوم حارس 

أسواق بإدارتها حتى وإن لم يفقه ألف باء اإلدارة!
العقي���د محمد اخلالدي ال أعرف���ه ولم ألتق به مرة في 
حياتي، يحمل شهادة في القانون ومتخصص في قانون 
املرور حتديدا، بعد أن وجد أن األمور في الوزارة لم تعد 
حتتمل إداريا قدم طلبا للتقاعد ولكن املسؤولني وحلاجتهم 
خلبرته بل وملعرفتهم بإمكانياته النادرة طلبوا منه التريث 
في تقدمي استقالته، وحبا في العمل وخدمة الوطن تخلى 
الرجل عن فكرة التقاعد ليفاجأ في التدوير األخير بأنه عني 
مديرا ملصنع اللوحات املعدنية، وملن ال يعرف هذا املصنع 
فهو عبارة عن غرفة ونصف ملحقة بإدارة مرور العاصمة، 
رجل بخبرة قانونية نادرة وفي مجال املخالفات املرورية 
وقانون املرور من ألفه إلى يائه مرورا بكل دهاليزه يلقى 
في مصنع ميكن أن يديره بنغالي، فال هم منحوه التقاعد 
الذي تقدم به وال هم منحوه املنصب الذي يستحقه، ورغم 
جتميدهم ل���ه بهذه الطريقة »البايخ���ة« اليزالون وكلما 

استعصى عليهم أمر يتصلون به ويطلبون مشورته.
الرجل ليس »س���وبرمان« في مجال���ه ولكنه الوحيد 
املتخصص، خاصة انه لسنوات طويلة كان مساعد مدير 

إدارة التحقيقات، وألنه لم يدخل 
حتالفا ولم ينتم إلى معسكر من 
التي تتسع رقعها  املعسكرات 
طبقا التساع الرضا من كل وزير 
داخلية جديد يتس���لم الوزارة 

بتركاتها الثقيلة الرتب.
وزير الداخلية الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد، أعلم يقينا 
ومن خالل تعامالتي الشخصية معه أنه رجل منصف وال 
يرتضي بالظلم أو الغنب، وأعلم أن وكيل الوزارة الفريق 
أحمد الرجيب شخص عاقل إداريا وعسكريا ويعرف كيف 
يج���ب أن تدار األمور، ولكن العقي���د اخلالدي كما يعرفه 
زمالؤه ال هو ب� »ش���كاي« وال هو ممن يس���يرون في ظل 
»بشوت« النواب في دهاليز الوزارات بحثا عن منصب ال 

يستحقونه.
عدم معرفتي بالعقيد اخلالدي ال يعني أنني ال أعرف عنه 
وعن عمله الشيء الكثير بصفتي صحافيا ولي مصادري 
وأعرف كيف تدار كثير من قطاعات وزارة الداخلية وأعلم 
أنه واحد من املتخصصني في مجاله والذي ظلم يوم أن نقل 
إلى مصنع اللوحات املعدنية وأعلم يقينا أن »ابو نواف« 
لن يرضى أن تخس���ر الوزارة عقلية كاخلالدي في تدوير 

شابته بعض املزاجية وبعض تدخالت البشوت.
ولم أكتب مقالتي إال بعد أن علمت أن قطاع املرور خسر 
متخصصا في القانون ليوضع في مصنع لوحات الغرفة 

ونصف الغرفة.
Waha2waha@hotmail.com

من املعلوم بالضرورة أن هناك 
الزالزل  كوارث طبيعية مث����ل 
والفيضان����ات واألعاصير التي 
حتدث في العالم، وهناك كوارث 
مفتعلة مثل احلروب وتخريب 
وتدمي����ر البيئة بفع����ل الناس 
وإهمالهم للبيئة التي يعيشون 

فيها.
الكوارث  النوعني م����ن  وكال 

الطبيعية أو املفتعلة لهما آثار سيئة وعكسية، وهنا في 
الكويت مرت علينا الكثير من الكوارث البيئية الطبيعية 
واملفتعلة، وارتبطت تلك الكوارث بتاريخ الكويت حتى 
غدت تاريخا يذكر ويؤرخ ومن هذه الكوارث سنة »الطبعة« 
التي كانت عام 1871 عندما غرقت سفن السفر الكويتية في 
احمليط الهندي بني الهند ومسقط، وراح ضحيتها مئات 
الرجال من أهل الكويت وعشرات السفن التي خسرتها 
الكويت، ولشدة مصاب أهل الكويت بهذا احلدث سميت 

سنة الطبعة.
ومثلها سنة »الهدامة« عندما هطلت أمطار غزيرة في 
ع����ام 1872 وتهدمت الكثير من البيوت املبنية من الطني 

وتشرد أهلها.
وقبلها سنة »الهيلق« وهي املجاعة التي أصابت عموم 
البلدان ومنها الكويت واستمرت 4 سنوات عجاف من 1868 
الى 1871، وكذلك سنة »اجلراد« أو الدبا كما يسميها أهل 
الكويت عام 1890 عندما هلك الزرع وغ��يره بسبب اجلراد 
وغزوها للكويت مم����ا أحدث ذلك كارثة بيئية ظلت في 

ذاكرة التاريخ حتى سميت تلك السنة بسنة اجلراد.
كما ال تنسى ذاكرة التاريخ الكوارث البيئية الصحية 
التي وقعت في الكويت وأفسدت على أهلها معيشتهم عام 
1830 عندما حل عليهم وباء الطاعون قادما من بغداد ثم 
البصرة وانتقل منهم عبر الهاربني من أهل البصرة الى 
الكويت بعدما فتك مبا يقارب املليونني نسمة من العراقيني 

وغيرهم، وهلك بتلك السنة ثلث أهل الكويت.
أما عن وباء اإلنفلونزا وما يسميه أهل الكويت )أنف 
العن����زة( فقد حصد 20 مليون إنس����ان في قارة أوروبا 

وذل����ك بعد احل����رب العاملية 
األولى عام 1918 وقد شاع هذا 
الوباء القات����ل في العالم ولم 
يستثن منها الكويت، وبعدها 
تتابعت األوبئة بعد احلروب 
القرن  التي حدثت مطلع هذا 
مثل »وباء اجلدري« عام 1932م 
ووباء السل )الدرن(، ونحن 
اليوم نعيش مع وباء خطير 
وه����و انفلونزا اخلنازير والذي مازال في أوله وال نعلم 
آخره وكم س����يحصد من الناس ف����ي العالم والكويت. 
ومازال األطباء يطمئنون الن����اس بعدم خطورته وانه 
مرض ع����ادي وغير خطير ومازلنا نتخبط في قراراتنا 
جتاه هذا الوباء الذي يش����هد كل يوم مير علينا عشرات 
احل����االت، هذا عدا ما ال يعرفه املس����ؤولون من حاالت، 
حتى أصبحت املستشفيات محل وباء لهذا املرض، حتى 
ان العاملني فيها ومنهم األطباء مذعورون من االنفلونزا 
وكأنه����ا طاعون العصر الذي جاء يتحدى الطب والعلم 

ومعطياته من أبحاث ودراسات.
وإذا ذهبنا الى التداعيات الصحية والوبائية في الكويت 
هذه األيام فسنجد التلوث البيئي البحري الذي أحدثته 
مياه الصرف الصحي بعد اكتشاف الهيئة العامة للبيئة 
الرتفاع تلوث البحر احلاصل بسبب ارتفاع نسبة مادة 
األمونيا في بعض الشواطئ والذي ينذر عن خطر قادم 

إن لم يتحرك املسؤولون.
ومن املصائب والعجائب ان املس����ؤولني في الدولة ال 
يتحركون حتى تقع كارثة أو زلزال يهز اجلميع، علما ان 
مشكلة الصرف الصحي مشكلة قدمية برزت منذ سنتني 
تقريبا عندما اجتاح امل����د األحمر خليجنا وهدد بنفوق 
األسماك واعتبر ذلك كارثة بيئية، ثم اختفت املشكلة فترة 
من الزمن ثم عادت تطفو على السطح بصورة أكثر سوءا 
بتل����وث ماء البحر عن طريق الصرف الصحي مما ينذر 
بكارثة بيئية وصحية. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة: 
هل سيتحرك املسؤولون لتعديل هذا الوضع أم سنظل 

حتت رحمة احللول الترقيعية وال عزاء للمواطن؟

ذعار الرشيدي

مصنع »تجميد« العقليات!
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عبدالوهاب الفهيد

الكوارث
في الكويت.. إلى أين؟

بشائر

هناك اوجه شبه بني إحدى احملطات التلفزيونية املثيرة 
للفنت ومحطة مش���رف للصرف الصحي وذلك بعد توقف 
االخيرة وخروجها عن العمل وانبعاث روائح كريهة وخطيرة 
وضارة على البالد والعباد وهذا ايضا ما تفعله تلك احملطة 
التلفزيونية عندما تبث سمومها عبر التلفاز وتنبعث منها 
روائ���ح كريهة ايضا وخطي���رة متمثلة في اثارة الفنت بني 
افراد املجتمع وش���ق وحدة الوط���ن حتت ذريعة احلرية، 
نعم احلرية نؤمن بها جميعا ولوالها ملا كان باستطاعتي 
كتابة هذا املق���ال ولكن هذه احلرية تتوقف عندما تتعدى 
على اآلخرين ومتس كرامتهم وشخوصهم الكرمية وهذا ما 
حصل عندما بثت احملطة برنامجها الذي اثار ضجة كبيرة 
وذكرنا مبقالنا السابق وحتت عنوان »صوت االعالم الفاسد 
وصل« وحسنا فعلت وزارة اإلعالم بوقف البرنامج وإحالته 

الى النيابة العامة.
وق���د ثار وزبد كثير من دعاة احلرية بأن هذا الفعل من 
الوزارة ميثل انتهاكا للحريات والتي نادى بها الدس���تور 
ونقول لهم إن الدس���تور يق���ول »ال جرمية وال عقوبة إال 
بنص«، وهناك نصوص بقانون اجلزاء جترم القذف والسب 
اذن عليكم ايضا احترام الدستور والقوانني وان نبارك هذه 
اخلطوة من وزارة االعالم لتطبيق القانون، يحاول اعضاء 
املجلس املوقر التدخل ايضا في أعمال الس���لطة التنفيذية 
حيث ص���رح أحد األعضاء بأنه ضد وق���ف ذلك البرنامج 
واإلحالة الى النيابة وهو قاض سابق وأعتقد انه ال يرضى 

ان ميسه احد بشخصه او النيل من كرامته.
أما توقف محطة مشرف فهو كارثة بحق واملصيبة هي 
قيام وزارة األش���غال وبكل بساطة بتصريف املجاري الى 
مياه البحر ونريد ان تك���ون بيئتنا جميلة! والغريب في 
األمر التصريحات املتضاربة بني وزارة األش���غال ووزارة 
الكهرباء واملاء وال نعرف أين احلقيقة، ألن الشفافية غائبة 
عندهم ونثمن ونقدر موق���ف الهيئة العامة للبيئة، حيث 
نبه مديرها وبكل شفافية منذ البداية الى خطورة املوقف، 
وتلوث البحر وخطر الصيد والسباحة وهذا موقف يشكر 
عليه وقد ذكر الوزير د.صفر أن إعادة تشغيل احملطة حتتاج 
اسابيع، نعم اسابيع واالستعانة بشركة اجنبية للحد من 
تلوث البحر، فعال شيء مؤسف غياب الرؤية وعدم وجود 
خطة طوارئ في حالة وج���ود كارثة واين هو مقاول هذا 
املشروع الضخم، بل ان جريدة »الرؤية« ذكرت أنه ال توجد 
قطع غيار وحتتاج اس���ابيع لوصولها واين مراقبة وزارة 

األشغال والصيانة الدورية للمحطة، ونعم التخطيط!
> > >

آخر خبر: نبارك للدكتور ناصر الصانع اختياره أمينا عاما 
ل� »حدس« )احلركة الدستورية اإلسالمية( واعتاد البعض 
تسميتها ومن باب املزاح ب� »عدس« ونقول نعم هي عدس 
»العدالة الدستورية اإلسالمية« ونتمنى له أن يوفق بهذه 

األمانة ألنها فعال أمانة.
almatara28@hotmail.com

كل مواط���ن يخاف عل���ى الكويت وأولويت���ه الوحيدة 
والقصوى هي س���المتها ومصلحتها واستقرارها يعرف 
جيدا ان التراشق الطائفي اخلطير والقبيح والبغيض هذه 
األيام لم يظهر فجأة هكذا دون مقدمات ودون إحم أو دستور، 
وأيضا يعرف أشد املعرفة أنه لن يختفي فجأة ولألبد دون 
أن تبق���ى ناره املدمرة حتت الرم���اد، لهذا نصرخ صراخا 
حتذيري���ا ونقول إن صراخنا على قدر أملنا من هذا التنابز 
والتراشق وليس كصراخ البعض الذي حتول وأصبح هدوءا 
ريفيا، ونقول أيضا صارخ���ني أكثر وأكثر إن التعامل مع 
هذا التراشق والتنابز بصرامة مؤقتة أو بقسوة ستلني بعد 
مد عقباه، وهذا بالضبط  فترة قصيرة سيؤدي الى ما ال حتحُ
ما يريده الالمبالون مبصلحة وبأمن وبوجود وباستقرار 
ووح���دة الكويت ومعهم عدميو الوالء للوطن ومعه أيضا 
ه���ؤالء الذين ينظرون للكويت على انها أرض فقط جلمع 

وجني املال واألرباح ومكان مؤقت للعيش!
نعم قرارات مجلس الوزراء األخيرة بإحالة املتراشقني 
للنيابة وبالعمل الفوري لتغليظ العقوبات على مؤججي 
الفتنة الطائفية هي ضرورية ولكن ليست كافية، فاملطلوب 
صرامة مس���تمرة وعني حمراء دائم���ة ال تغفل عن هؤالء 
الذين يريدون أذى ودمار وحرق الوطن بسموم طائفيتهم 
البغيضة واملطلوب عقوبات أش���د من ش���ديدة جتعل من 
بداخل نفسه املريضة نفس وسم طائفي يفكر أكثر من مرة 
قبل أن ينفث به بكل سهولة ليساهم في تهشيم وانكسار 
وانقسام مجتمع الكويت ومن ثم دماره، ودمار أي مجتمع 

يعني دمار الوطن الذي يتكون منه هذا املجتمع!
لنكن شديدي احلذر فاملسألة أكثر من جدية وأخطر من 
خطيرة، ومن يرى أنياب هؤالء الطائفيني وهم يتراشقون 
فليس معناه انهم قلقون وخائفون على الوطن أو الدين، 
وليس معناه انهم يبتس���مون حبا بالكوي���ت! وما قيمة 
كتاباتنا إن لم نحذر بها وننذر من هذه الس���موم الطائفية 

املسنونة هذه األيام!
وإني ألحزن وأتعجب إنه في ظل كل تلك الهزات والتغيرات 
التي هزت ومازالت تهز وتزلزل وتطور وتغّير مجتمعات 
هذه الدنيا، التزال مجتمعات هذه املنطقة ال قصة لديها وال 

عمل سوى االصطفاف والتنابز الطائفي منذ 1400 عام!
Mike14806@hotmail.com

بالتأكي���د اجلمي���ع م���ع احلريات 
واحلق في نقد وتقييم اعمال ومواقف 
الش���خصيات عامة، ومن البديهي ان 
هذه احلريات ليس���ت مطلقة من غير 
قيد او شرط، فهذا محال وغير منطقي، 
فالشخصية العامة لها كرامتها واحترامها 
وذلك مما يتصل كذلك بكرامة واحترام 
الناس اللصيقني بها كالعائلة والزوجة 
واألوالد.. إلخ، ع���الوة على أن قيمنا 
اإلسالمية تضع حدودا حمراء ال يجوز 
جتاوزها وإال انتهكت حدود اهلل تعالى، 
ومن ذلك الغيبة التي من معانيها كشف 
العيب الشخصي املستور، وكذلك البهتان 
والكذب والسخرية واالستهزاء بالغير 
وتعريفه كما يقول شهيد احملراب آية 
اهلل السيد عبداحلسني ستغيب في كتابه 
الذنوب الكبيرة ج2 ص283: »وهو بيان 
قول الغير او عمله او وصفه او خلقته 
بنحو يضحك اآلخرين سواء كان ذلك 
أو بالعمل، باإليحاء واإلشارة  بالقول 
والكناية، وال شبة في ان ذلك من الكبائر، 
ثم يدلل باآلي���ات القرآنية واألحاديث 
الشريفة عن النبي ژ وأهل بيته )ع( 
واآلن يث���ور بعض الن���واب انتصارا 
لكرامتهم التي يقولون إنها انتهكت من 
خالل بعض البرامج الفضائية احمللية 
وال جدال في حقهم ف���ي ذلك اذا ثبت 
االنتهاك، ولكن من املهم ان يسلط هؤالء 
النواب على من ابتدع ثقافة االستهزاء 
والتطاول على كرامة بعض الشخصيات 
العامة ومن شجع عليها وروجها حتى 
من خ���الل الصحف احمللية، وبصفتي 
وزير سابق فإنني ش���اهد عيان على 
كلمات االستهزاء والسخرية الصبيانية 
من بعض الن���واب من ذوي األصوات 
العالية جتاه بع���ض الوزراء الذين ال 
يس���تجيبون ألهوائهم ورغباتهم غير 
املشروعة واعتقد ان املواطنني شاهدوا 
كلمات التجري���ح والصراخ على أحد 
الوزراء خالل استجوابه بصورة منكرة 
تتجاوز املقصد الس���امي من وراء أداة 
انتقلت هذه  االس���تجواب ولألس���ف 
املسخرة من املجلس الى مقاالت بعض 
الصحافيني الذين رأوا من االس���تهزاء 
القراء  والسخرية خير وسيلة جلذب 
والترويج ألسمائهم ككتاب!! فنحن في 
الواقع أمام ثقافة مجتمعية اس���تهوت 
االستهزاء والسخرية من الناس كنوع 
من انواع الفجور في اخلصومة، ولم تعد 
تلك متثل حدا من حدود اهلل احملرمة.
Alsalleh@yahoo.com
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