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نعتز بجمي����ع فئات وابن����اء املجتمع، 
والقبائل جزء ال يتجزأ من الكويت يشهد 
لهم التاريخ منذ نشأت هذا البلد وارفض 
التعميم بالتشكيك بوالء القبائل ولم اقصد 
اي اساءة بقدر ما قصدت تسليط الضوء على 
سلبية االزدواجية، وهم اهلي وجماعتي.

بيئة ملوثة
اذا كان الطع����ام الفاس����د غي����ر صالح 
لالستهالك اآلدمي، فاجلو العام في الكويت ال 
يصلح للتعامل اآلدمي ولن تستطيع الهيئة 
العامة للبيئة ان تعمل على تنظيفه حتى 
لو اس����تعانت بأصحاب اخلبرة من كوريا 
واليابان بسبب البيئة امللوثة بزفارة القلم 
واللسان بني الكّتاب وبالكذب والنفاق والغش 
والتحايل بني الن����اس والتنافس الواضح 
على الكسب بالطرق امللتوية وغيرها من 
الصفات والطباع الس����يئة التي تطبع بها 
الكثير من الكويتيني وغيرهم من الوافدين 
بال مخافة من اخلالق وال مراعاة ضمير، وال 
يستثنى منهم حتى بعض نواب مجلسي 
االمة والبلدي الذين ارجو ان تتسع صدورهم 
وال يعتقدون ويوهمون انفس����هم بان هذا 
اتهام وهم يعلمون علم اليقني انها احلقيقة 
وال نريد ان نوض����ح اكثر، اذا كان بعض 
نوابنا االفاضل )االمة والبلدي( يستسيغون 
تلك التصرفات ويأتلف����ون حب املصالح 
اخلاصة، فماذا نق����ول عن تصرفات باقي 
موظفي الدولة؟ نحن متأكدون ان مخافة 
اهلل انتزعت من قلوبهم وان الضمائر ماتت 
وال امل في احيائها، فال حل اال اوامر عليا 
النقاذ الوطن وحفظ اموال الشعب وارغام 
املسؤولني بتطبيق القانون على الكبير قبل 
الصغير، وال ميكن السكوت عن هذا الوضع 
الذي يزداد س����واء يوما بعد يوم، فليست 
اجلهراء التي وخذت كما قيل بل الكويت هي 
التي وخذت ومن من؟ من ابنائها لالسف، 
فالبد من التحرك لوقف العبث، وكل تصرف 
يسيء للوطن وميزقه بكسر قوانينه، لم 
يتأمل من له نفوذ وسلطة اال وينتهز فرصة 
وجوده في هذا املنصب لكس����ب وجمع ما 
يستطيع قبل ان تنتهي مدته، وكل هؤالء 
جندهم في صالة اجلمع����ة مبكرا وهم ال 

يخافون من يعبدونه.
وليس بعض نواب مجلسي االمة والبلدي 
فقط، وكذلك من سار على دربهم ناخبيهم 
بكسر القوانني والقفز على مصلحة البالد 
للفوز باملصالح اخلاصة، بيئة نخشى على 
اجليل القادم منها، ولو استمررنا على هذا 
النهج س����تكون كارثة على الكويت وعلى 
الكويتيني مصداقا  الصاحلني املتبقني من 
لقوله تعالى )واحذروا فتنة ال تصينب الذين 

ظلموا منكم خاصة(.
هل علينا دعوة، ام قلة حيلة من احلكومة 
لعدم قدرتها على ضبط زمام االمور، ال ميكن 
ان ننتقل الى احلال����ة االفضل اال بتغيير 
انفسنا والعمل على حتسني طرق تعاملنا 
بصفات املسلم بدءا من ممثلي االمة وانتهاء 
بأصغر موظف، قال تعالى )ان اهلل ال يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(، فاتقوا 

اهلل بأنفسكم واسركم ووطنكم.

كفالة المجلس البلدي
يقولون الكفيل غرام، مبعنى ان من يبدي 
اس����تعداده بتحمل مسؤولية شخص آخر 
يكون هو املسؤول امام اجلهات املختصة 
وعليه احضار ذلك الشخص او تسديد ما 
عليه من ديون اذا تعذر في تسديد التزاماته، 
وتطبيقا لذلك يكون نواب املجلس البلدي 
الرافضون رف����ع قيمة التأم����ني الى 500 
دينار هم املس����ؤولون عن نظافة ما تبقى 
من املخيمات بعدم����ا انتهت املهلة املقررة 
للتخييم بس����بب القيمة احلالية وهي 50 
دينارا والتي ال تعني شيئا امام مسؤولية 
البلدي����ة بنظافة ما خلف����وه وكأن االخوة 
نواب املجلس البلدي كما لو قاموا بكفالة 

اهالي املخيمات.
وعليهم مس����ؤولية نظافة ما تبقى من 
املخيمات بالطريقة التي يرونها مناسبة ألن 
من غير املعقول ان نواب البلدي املسؤولني 
عن كل ما يتعلق بالتراخيص واالمور الفنية 
مبا فيها النظافة يتساهلون الجل اخلواطر 

وترك خاطر الدولة وهي املعطاء دائما.
فنحن كمواطنني ضاعت حلانا بني حانا 
ومانا، اي ب����ني نواب مجلس االمة ونواب 

املجلس البلدي.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

حرك »مختارينك« 
يا وزير الداخلية

ذعار الرشيدي

الحرف29

عندما غنت السيدة فيروز »يا مختار املخاتير« 
في مسرحية »ميس الرمي« لم تكن تعلم أن هناك 
»مخاتير« ال يسمعون النداء كأن في آذانهم صمما 
مزمنا ال ع���الج منه، وهم مخاتير الزينة، متاما 

كأسماك الزينة ال فائدة وال زائدة.
لم تسكن فيروز في منطقة سكن خاص في 
الكوي���ت، قدر لس���كانها أن يبتليهم اهلل ببيت 
»عزاب«، وإال كانت غنت »يا مختار املخاتير« ألف 
مرة ومرة في اليوم الواحد، فأحد املختارين في 
محافظة اجلهراء، وصلت إليه عشرات الشكاوى 
حول منزل يس���كنه 120 عازبا، إال أنه لم يتخذ 
اإلجراء الذي يحتمه عليه منصبه، فكان يجب 
عليه كمختار حقيقي »مل���و هدومه« أن يقوم 
بإرسال أي من تلك الشكاوى التي وصلت إليه 
إلى بلدية اجلهراء التي بدورها ستقوم طبيعيا 
بقطع التيار عن منزل العزاب مثار الش���كوى، 
وهو اإلجراء املتبع، غير أن مختارنا الذي وإن 
غنت له فيروز وجمعت معها في غنائها هيفاء 
وهبي ونانسي عجرم وآمال ماهر وسعد الصغير 
معه���ن، فلن يس���تجيب أو باألصح لم يتحرك 
رغم أن الش���كاوى تلك تهبط فوق رأس مكتبه 

منذ عامني.
كنت أعتقد أن املشكلة تلك مختصة باجلهراء، إال 
أن الكارثة التي اكتشفتها أنني وجدتها في جميع 
مناطق البالد »اخلارجية على وجه اخلصوص«، في 
الفردوس وفي األندلس وفي األحمدي والفحيحيل 
والفنطاس والفروانية وعشرات املناطق غيرها 
التي ابتليت مبنازل عزاب يسكن كال منها ما بني 
100 و200 عازب في منطقة سكن خاص، كنوع 
من ضرب القانون في جدران تلك املنازل، التي 
أصبحت مبثابة رعب حقيقي وسط املواطنني في 
تلك املناطق وغيرها، حتى أنهم باتوا يخشون 
على أبنائهم من اخل���روج وعلى خادماتهم من 
»مغازجلية« العزاب اآلسيويني الذين أحال بعضهم 
تلك البيوت املرعبة إلى أوكار اتصاالت وبقاالت 

غير مرخصة و»سلم لي على القانون«.
ومبناسبة حفظ قضية اللوحات التي رفعت 
ضد وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد، أبارك 
له وأدعوه إلى أن يق���وم باإليعاز ملختاريه بأن 
يتحركوا لتأدية عملهم املتمثل في رفع أوراق عن 
منازل العزاب وحتريك الشكاوى التي وردت إليهم 
حول منازل العزاب إلى البلدية لتتخذ إجراءاتها 
القانونية، أو يحرك قواه األمنية املنتشرة في أرجاء 

البالد ويفّعل القانون كما يعد ويقول دائما.
وأيضا أبارك ألبي نواف مبناسبة افتتاح مخفر 
الشامية القريب من منزله وأدعوه الى أن يخلص 
بقية املواطنني م���ن منازل العزاب التي تالصق 

منازلهم وتبث الرعب في نفوسهم.
Waha2waha@hotmail.com

هذا ما قاله أبو حس����ني الذي 
تربينا معه وكان يكبرنا ب� 15 سنة 
تقريبا، وكان ونحن صغار يعمل 
كفراش ملس����جد فريجنا مبنطقة 
الشرق. وكنا دائما نتعلق بحبل 
اجلليب ونحن نساعده في سحب 
املاء وصبه في »القرو« لوضوء 
املصلني. وكنا سعيدين وفرحني 

دائما وكنا في بعض األوقات واملناسبات نحضر له شيئا 
من الطعام الذي نطبخه في بيوتنا، وكان يأكله س����عيدا 
قنوعا يعيش ليومه وبأجره الزهيد يعوله أسرته ولم يكن 

يشتكي أبدا ويرضى مبا يرزقه اهلل يوميا.
هكذا كان أبو حسني جزءا من ذكرياتنا، ذكريات الطفولة. 
ودارت األيام وكبرنا وكبر أبو حس����ني وعمل بعد ذلك في 
احلكومة ألكثر من 50 عاما ألنه في تلك األيام لم يكن هناك 
حدود لدخول الوظيفة والتقاعد، وعليه ُحس����بت له هذه 
السنوات كلها حتى تلك التي عمل فيها فراشا في املسجد 
وهو صغير حتى بلغ سن التقاعد الذي ُفرض عليه مع أنه 

يرفض التقاعد وكان عمره قد بلغ حوالي الثمانني عاما.
ودارت األيام وصادفني ابنه وس����ألته عن والده وقال 
الوالد منزٍو على نفسه في البيت وقد اصبح سمعه ثقيال 
ونظره ضعيفا، فطلبت منه أن يأخذني إليه وكنت لم أره 
منذ أكثر من 65 سنة، ودخلت عليه وهو منزو في حجرة 
صغيرة على فراش ومخدة قدمية، وقد ضعف كثيرا وأصبح 
منطويا على نفسه ال يريد مقابلة أحد ألنه كان يرفض أن 

يراه أي إنسان في هذا الوضع.
فجلست بجانبه بهدوء ولم يعرفني في البداية فسلمت 
عليه ولكن لسمعه الثقيل لم يتجاوب مع كالمي فمسكت 
يده ورفعت صوتي أكرر السؤال عن صحته، فقال لي أنت 
الدكتور عبدالرحم����ن، فقلت له نعم، فقال هل ترضى مبا 
وصلت إليه من سوء الصحة وثقل السمع، وقرب العمى؟ 
فقلت له: العيب على ابنك ألنه لم يخبرني عن حالك حيث 

انك كنت ال تريد أن ترى أي إنسان.
فبدأ يخرج من انطوائه قليال قليال بعد ان بدأت أمازحه 
بأي����ام الطفولة، ففي مرة من املرات ك����دت أن أقع في بئر 
املسجد، وكان املرحوم والدي قد علم بذلك ونهره ووبخه 
وبعدها »زعل علي« ألنني أخبرت والدي بذلك مع أنني لم 
أخبره في احلقيقة، ولكن األوالد الذين كانوا يلعبون معي 

اخبروا أمهاتهم اللواتي بدورهن 
أخبرن املرحومة والدتي باألمر، 
وخوفا علي قامت بدورها بإخبار 
الوالد إال أنني زعلت كثيرا من 
ذلك حيث إنني حرمت من اللعب 

مع االطفال عند بئر املسجد.
وباحلوار والذكريات بدأ يتكلم 
بأن����ه باإلمكان  قليال وأخبرته 
حتسني سمعه الثقيل بتركيب سماعات، وكان املاء األبيض 
قد زحف على عينيه وأخبرته بأنه بعملية بسيطة ميكنه 

أن يرى.
كان رده سريعا: يا دكتور وهل يصلح العطار ما أفسده 
الدهر؟ قلت له نعم، في حالتك ميكن أن يصلح العطار ما 
أفس����ده الدهر. وبعد جهد أخذته الى مستشفى الصباح، 
وبعد تخطيط الس����مع ركبنا له س����ماعة فتحسن سمعه 
كثيرا، وبعد أس����بوعني من ذلك ذهبت إلى طبيب العيون 
وعملنا له عملية إزالة املاء األبيض واصبح يرى فتعجب 
كيف أنه حرم نفسه من النور ومن األصوات اجلميلة التي 

كان يحبها.
ولم ميض على ذلك ش����هر حتى خرج أبو حس����ني من 
انزوائه وانطوائه إلى أبو حسني الذي نعرفه وصرت أزوره 
بني فترة وأخرى. وكان فرحا ومنطلقا وعاد واشترك مع 
بعض أصحابه من كبار السن في ديوانية كبار السن وعاد 
إلى لعبة الدامة التي كان يجيدها جيدا، وصار يستمع إلى 
أغاني البحر وكذلك األغاني القدمية، وصار أبو حسني وكأن 
احلياة قد عادت له بعد أن يئس وسلم نفسه للموت. وفي 
إحدى زياراتي قلت له: يا أبو حسني ملاذا لم نذهب للطبيب 
للعالج؟ قال ي����ا ولدي عبدالرحمن أنا م����ا عندي معرفة 
والكويتي أصبح في هذا الزمن ما له والي إذا لم تكن لديه 
واسطة. ولكن طمأنته بأنه ال يزال في الدنيا خير وطلبت 
منه أال ييأس أبدا، ألن املثل يقول ال حياة مع اليأس، فرد 
على أبو حسني هناك الكثيرون من أمثالي في الكويت »ليس 
لهم والي«، وهذه الكلمات جرحتني كثيرا ألن هؤالء الناس 
الذين بنوا الكويت وحموها على أكتافهم ال يجوز تركهم، 
وأطالب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بأن تبحث أحوال 
جميع األس����ر الكويتية القدمية ممن مينعهم إيباؤهم من 
طلب املساعدة، هؤالء من يستحقون أن توليهم كل عناية 

واهتمام، وكان اهلل في عونهم وعون اجلميع.

بعض الكتاب واملثقفني اجلديرين 
بقوة التعبير واملعلومية ومواكبتهم 
الواسع على  االحداث واطالعهم 
خفايا االم���ور ومراجعتهم دائما 
للماضي ومتتعهم بالذاكرة القوية، 
دأبوا هذه االيام على مهاجمة بعض 
من اعضاء مجلس األمة، ونحن 
ليس لنا اعتراض على ما يقولون 

ولكننا نتس���اءل: هل هؤالء يدركون ان هذه الهجمات في 
الصحافة وفي احملطات الفضائية تخدمهم وتخدم االطراف 
املتجانس���ة مع افكارهم واملتلذذة بكتاباتهم التي ال تخلو 
م���ن املفاجآت احيانا بأنهم خدموا خصومهم بهذا الزحف 
االعالمي واعطوهم ش���هرة إضافية زادتهم يوما بعد يوم 
زخما من الش���عبية ألن الناس مييل���ون ملعارضة األداء 
احلكومي، وهذه الثقافة كانت احلكومة سببا رئيسيا فيها 
ولوال ثقتي بهوالء الكتاب واملثقفني لقلت إنهم من الصنف 
الذي يلعب على احلبلني والذي يريد ان يرضي االطراف 
التي كلفته ويجعل املعارضة تشد احلبل أكثر فأكثر حتى 
تكون احلاجة ماسة ملواقفه االعالمية وتضمن له استمراريته 
فهنيئا لهؤالء األعضاء على ه���ذه اخلدمة التي تنضوي 
حتت مفهومية »رب ضارة نافعة« وبهذه املناس���بة اريد 

ان اروي لكم ما سمعته من احد 
النواب األفاضل واحملسوبني على 
اجلانب احلكومي وذلك منذ اربعة 
عقود عندما زرت���ه في ديوانه 
وكان يتحدث ويكيل املدح واملديح 
للمعارضة في ذلك الوقت وهي 
كما كنتم تعلمون ذات نهج محدد 
املعالم ولها طابع فكري كما ان 
اجلان���ب احلكومي يوجد فيه رجال م���ن اصحاب القرار 
والشخصية املميزة فقلت له أنا معجب بكالمك ومتعجب 
من مواقفك الرس���مية فالتفت ال���ي وقال: ال تلومني على 
هذه وتلك فنحن لوال ضغط هذه املعارضة ما اس���تطعنا 
ان نستخلص حاجاتنا وحاجات غيرنا من الناخبني منها، 
ولكن كلما زاد ضغطهم درت البقرة احللوب علينا وزادت 
التصاقها بنا ودون املعارضة سوف ينسوننا وال يعيرون 
لنا اي اهتمام فهل يحق لنا ان نقول »ما أشبه اليوم باألمس« 

مع الفارق الكبير بني رجال يومها وأمسها.
ما اثاره العضو الفاضل خالد الس���لطان في جلسة 30 
م���ارس 2010 حول املصروفات على املش���اريع يدل داللة 
واضحة على ما اش���رنا إليه في مقال س���ابق ألن الشهية 

بدأت تنفتح بشكل واسع ومتشعب القنوات.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

صار الكويتي ما له واٍل!

من غير إحراج

مطلق الوهيدة

مواقف قوم عند 
قوم فوائد

رأي

القصد

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن


