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بع���ده حدي���ث  امل���رء  إمن���ا 
كن حديث���ا حس���نًا ملن وعى

نعم س���نظل نذكر محمد أحمد الرشيد باخلير ألعماله 
اجلليلة ومنها دوره في إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، لكي تكون هيئة مستقلة ديدنها مساعدة 
املزارعني مساعدة حقيقية من أجل تنمية اإلنتاج الزراعي 
وتطويره في الكويت، وهو من يرجع له الفضل األول في 
إقرار الدعم احلكومي للمزارعني املنتجني ومساهمة الدولة في 
تكلفة حفر آبارهم االرتوازية وإنشاء آالف األنفاق الزراعية 
املكيفة في الوفرة والعبدلي، األمر الذي شّكل نقلة نوعية 

باإلنتاج الكويتي كما وكيفا.. ووقتا أيضا.
لقد كان محمد أحمد الرشيد قدوتنا في رئاسة مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني، فعندما أدرك الرجل أن 
رئاسته تش���ّكل عقبة أو عائقا لتحقيق كل ما يطمح اليه 
املزارعون ترك رئاسة االحتاد لغيره رغم متسك املزارعني به 
ووقوفهم بجانبه.. ومع هذا فقد ظل وفيا للمزارعني، مساندا 

لهم من خالل عضويته في مجلس األمة الكويتي.
ومن خالل عمله الزراعي كمزارع منتج لثمريات وفيرة 
عديدة أبرزها زراعة الفروالة رأسيا � عبر براميل بالستيكية 
� في منطق���ة الوفرة الزراعية بأقص���ى جنوب الكويت، 
فالرجل عشق الزراعة كما عشق السياسة وكما جنح في 
السياس���ة تفوق في الزراعة فقد حقق رقما قياس���يا أول 
الثمانينيات ف���ي إنتاج الفراولة )الفاكهة املدللة( فاق كل 
املقاييس آنذاك، وفي كل مقابلة كان يدعو لتأخذ الزراعة 
دورها الذي تس���تحق ويقول ان الزراعة هي النفط الدائم 
وان اخلي���ر باق في أرض الكويت الطيبة ودور املزارعني 

ال يقل أهمية عن دور اآلخرين باملّرة.
دروس املعلم محمد أحمد الرش���يد ال تنتهي، ومواقفه 
املش���رفة لنصرة املزارعني وتقوية احتادهم كثيرة تدور 

كلها حول حتقيق املصلحة العامة ال اخلاصة.
وعندما كان زمالؤه في مجلس إدارة االحتاد يتطرقون 
مع املسؤولني احلكوميني املعنيني بالشؤون الزراعية لقضية 
زراعية هو طرف فيها أو معني بها كمزارع في البالد كان 
يخرج من االجتماع تاركا زمالءه يحسمون هذه القضية 
مع املسؤولني، ال لشيء إال ألنه ال يريد أن يناقش أي قضية 

تخصه من قريب أو بعيد.
وال ننسى أسلوبه الدميوقراطي في إدارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني، فالدميوقراطية متأصلة في عقله ووجدانه، فلم 
يكن يأخذ أو يتخذ موقف���ا إال بعد موافقة أغلبية زمالئه 
في املجلس إن لم يك���ن كلهم، وفي حالة وجود معترض 
كان حريص���ا على محاورته حتى يقنعه قائال: من اخلطأ 
ان يتخذ رئيس االحت���اد أو نائبه قرارا من دون الرجوع 
لزمالئه وموافقتهم وإال فلماذا ينتخب املزارعون تس���عة 

ملجلس إدارة االحتاد؟!
ورغم قوة شخصيته إال انه كان عطوفا رحيما السيما 
على العاملني البسطاء الذين يعملون في االحتاد، ال يخيب 
أمل أحدهم فيه، ومازلت أذكر سعيه الدائب لعالج أحدهم 
وهو املرحوم »راضي« عندما أصيب بداء الكبد، وكأنه أحد 

أقربائه، كان رحمه اهلل عفيفا كرميا.
كان املزارع »الرشيد« شمعة مضيئة دائما حتترق من 
أجل املجموع، فترك في قلوبنا نحن املزارعني بصمات عميقة 

وذكرى خالدة لن متحى، فجزاك اهلل عنا كل اخلير.
عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني

معاملة الكاتب القدير محمد عبدالقادر اجلاس���م بهذه 
الصورة تدل داللة واضحة على أن تراجع احلريات العامة 
في الكويت هو عملية منهجية وليست عبثا، فهي امتداد 
لكل تلك العمليات التي بدأت بها وزارة الداخلية بخطوات 
مقصودة ومدروسة منذ سنوات، بدءا بكاميرات التجسس 
في ساحة اإلرادة، وامتدادا لعمليات التجسس على املواقع 
اإللكترونية ومالحقة الكتاب والتجس���س على مكاملاتهم، 
إضافة إلى حمل���ة االعتقاالت املتواصلة لكل صاحب رأي 
مخال���ف او منتقد للحكومة، وامت���دادا لبعض احملاوالت 
القمعي���ة املتمثلة في »ضرب« بع���ض الكتاب كما حصل 
مع الزميل الكاتب زايد الزيد، وامتدادا لعملية »تس���فير« 
وإبعاد اإلخوة املصريني الذين عبروا عن رأيهم وتأييدهم 
ملرش���حهم د.محمد البرادعي بأس���لوب حضاري، وكذلك 
تهديد نقابات العمال.. وغير هذا كثير. إنها عملية منهجية 
وليست تصرفات فردية، فالدولة لم تعد حتتمل النقد ولم 
تعد تستوعب مساحة احلرية، كما لم تعد تعنيها سمعة 
الكويت وال ترتيبها بني الدول الذي يش���هد تراجعا مقلقا 
في شتى املجاالت، في التعليم ومحاربة الفساد وشفافية 
القوان���ني واإلجراءات وحرية التعبي���ر والدفاع عن املال 
العام، فقد أصبحنا نحتل يوما بعد يوم املراكز األخيرة في 
كل ذلك دون ان تهتز لدى احلكومة أي شعرة، فاحلكومة 
تعرف ماذا تريد، وتعرف كي���ف تتعامل مع من يخالفها 
الرأي، فهناك من يشترى باملال وهناك من يرضى مبنصب، 
ف���إن عجزت عن احتوائه فهناك احلبس و»الش���حططة« 

والتهم امللفقة!
> > >

بع���د حترير بلدنا م���ن االحتالل العراق���ي، كنا نضع 
»ش���ريطة« صفراء للتعبير عن انتظارنا ألسرانا، اليوم 
أدعوكم لوضع شريطة صفراء تعبيرا عن انتظارنا لعودة 

احلرية املأسورة.
bodalal@hotmail.com

صالح أحمد األنبعي

المزارع.. الرشيد

أوراق خضراء

محمد هالل الخالدي

احتجاز الجاسم 
وتراجع الحريات

نظرات
مشكلة االزدحام املروري من 
أخطر املشكالت التي لم تعد 
لدينا طاقة لتحملها ومازالت 
أبنائنا  تعصف بنا وبأرواح 
وال ندري متى نس����تطيع أن 
نتخل����ص منها ألنه����ا أثرت 
علينا وعلى س����لوكنا بشكل 
السيارات  كبير وكأن توقف 

بسبب االزدحام سبب رئيسي في تعطل عجلة التنمية 
ف����ي كويتنا احلبيبة ومتثلت س����لبيات هذا االزدحام 
في أشياء كثيرة كإهدار للوقت بسبب انتظارنا كثيرا 
في الطرقات بس����بب هذا االزدحام املم����ل مما يدفعنا 
إلى عدم االلتزام باملواعيد وتأخر البعض عن مواعيد 
الدوام الرسمية. ففي كل صباح أستقل سيارتي اخلاصة 
في متام الس����اعة السادسة صباحا ألنقل الصغار إلى 
مدارسهم وعندما أصل إلى مقر العمل أنظر في ساعتي 
أجدها أصبحت الس����ابعة والنصف، شيء مؤسف أن 
تكون الكويت بهذه املساحة الصغيرة ينتج عنها هذا 
االزدحام اخلانق وضياع كل هذا الوقت حتى أستطيع 
الوصول إلى العمل، واألكثر أسفا ما نشاهده في اآلونة 
األخيرة من كثرة احلوادث املرورية وضياع عمر شباب 
الكويت ولم يحرك أحد ساكنا عند وقوع هذه احلوادث 
ألبنائنا وكأنهم يقولون »في س����تني داهية« كما يقول 

اخواننا املصريون.
دم����اء أبنائنا تنزف ولم يتحرك أحد، لقد خلق اهلل 
تعالى اإلنسان ووهبه نعمة العقل ليطور وينجز ويبتكر 
ويعمل ويشكر اهلل على ما أنعم به عليه وليس ليقف 
مكانه وينظر حتت قدمي����ه لذلك يجب أال توجد كلمة 
مستحيل في قاموس حياتنا والبد أن ننظر إلى مستقبل 
هذا البلد وكيف س����يكون احلال بعد عدة سنوات وفي 

هذا الوقت لم يفدنا احلل في أي شيء.
البد أن يشمل قطار التنمية الذي يسعى صاحب السمو 
األمير إلى مروره بالكويت هذا القطاع املهم واحليوي أال 
وهو قطاع الطرق الذي يعاني ونعاني منه نحن أيضا 

وال نعلم على من يقع اللوم ومن سنحاسب؟
شعرت باألسى عندما كنت أقود سيارتي عند عودتي 
من الدوام وبدأ النعاس يس����يطر على أجفاني وحرارة 
اجلو القاتلة كادت أن تش����ل حركاتي وكرهت سيارتي 
بسبب ما أنا فيه من زحام، ففكرت أن أستمع إلى الراديو 

ألتغلب على النعاس وإذا بي 
أتوقف عند إح����دى محطات 
إلى  العربية ألستمع  األغاني 
الفن����ان املصري أحمد عدوية 
وه����و يقول »زحم����ة يا دنيا 
زحمة.. زحمة وماعدش رحمة« 
فضحكت كثيرا ولكن بحسرة 
كبيرة وبدأت أردد كلمات هذه 
األغنية وأنا أقول »زحمة يا كويتنا زحمة.. زحمة وماعدش 
رحمة.. الصب����ح الظهر زحمة .. العصر الفجر زحمة.. 
مستشفيات وزارات برده زحمة.. واملسؤولني ماعندهمش 
رحمة« لقد أصبحت هذه املش����كلة كالكارثة ويجب أن 
يتداركها املس����ؤولون بوضع احللول املنطقية. ان هذة 
الكارثة حقا حرب شوارع غازية أسفرت وأزهقت أرواح 
األبرياء والقاتل مازال صامدا وينتظر املزيد من الضحايا 
الذين يدفعون الثمن غاليا. والقاتل الذي البد أن يقتل هو 
سوء التخطيط لهندسة الطرقات والتنظيم. واحللول تكمن 
في عدة أشياء خصوصا بعدما اصبح امتالك سيارة أمرا 
شائعا في الكويت وأصبح في متناول اجلميع مواطنني 
ومقيمني وارتفاع أسعار الزيوت في كافة أنحاء العالم 
لم يسبب أي عائق لقائدي السيارات في الكويت نظرا 
لكثرة النفط فما احلل في رؤيتنا لطوابير السيارات التي 
تتعدى عدة كيلومترات متوقفة في الطرق الرئيس����ية 
بسبب االزدحام املروري، واحلل يجب أن يكون بإعادة 
هندسة الشوارع بالتقسيم الصحيح والبد أن نستفيد 
من املساحات الكبيرة املتمثلة في الفاصل بني الشارعني 
وجنعل منه حارة أم����ان لرجال الطوارئ ومعاقبة من 
يخالف طرق السير أشد العقاب، والبد من وجود حارة 
خاصة للباصات التي أعتبر سائقيها سببا رئيسيا في 
وقوع عدة حوادث، وحارة للسيارات اخلاصة وممر صغير 
خاص بالدراجات النارية ولو متكنا من تطبيق ذلك هذا 
باإلضافة إلى النظام لقلت احلوادث وقلت االزدحامات. 
فيجب أن تتضافر اجلهود للقضاء على هذه املشكلة أو 

على األقل للتخفيف من حجمها.
وفي نهاية أوجه دعوة إلى املسؤولني أصحاب الضمائر 
احلية املليئة بحب الكويت أن يس����رعوا في إجناز هذا 
التنظيم من أجل احلضارة واحلفاظ على مكانة الكويت 

العظيمة. ونهاية ثانية »أغيثونا.. أغيثونا«.
Alyera3_al7or@hotmail.com 

»طرقات بال تخطيط«

م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

تع���رف »الطبيعي���ة« عند 
أهل األدب بأنها »املذهب الذي 
نادى به املفكرون واألدباء في 
القرن التاسع عشر وطالبوا فيه 
باالبتعاد عن اخليال واخلضوع 
التام للواقع مع االلتزام بدراسة 
التج���ارب  احلي���اة وإج���راء 
واستقراء احلقائق للواقع من 

خالل التجربة وتدوينها«، ذلك هو تعريف الطبيعية الذي 
اندث���ر منذ زمن بعيد لعدم تقبل اجلمهور له، ولكن أتى 

البعض في تلك اآلونة إلحيائه مرة أخرى.
نعم لقد أصبحت الطبيعية متارس في كل من وزارتي 
التربية والتعليم العالي، كيف؟ ال تندهش، وال تسأل، فما 
نسمعه ونش���اهده اليوم ما هو إال مناداة إلحياء املذهب 
الطبيعي، ونتساءل أين ذلك؟ انه في التربية والتعليم، 
ولنتعرف كيف يتم ذلك، نس���تعرض وإياكم بعضا من 

فصول املسرحية.
باألمس بدأنا بالتحرش اجلنسي وكان ذلك الفصل األول 
من تلك التجربة كما جاءت في املذهب الطبيعي الذي يقوم 
على الدراسة والتجربة لنتائجها على مجتمعنا وطلبتنا 
في املدارس بل وفي اجلامعات أحيانا، عفوا هذه ليس���ت 
أضحوكة بل ذلك هو الواقع املرير، تتبعوا معي للتأكد من 
أن سياسة الوزارتني نابعة من املذهب الطبيعي، فبعدما 
انتهينا من موضوع التحرش اجلنسي الذي ولألسف لم 
ينت���ه بل انتهى عند من يريدون انتهاءه من خالل وعود 
ورقية إعالمية واعتمادات مالية بوضع كاميرات للمراقبة 
التي سمعنا عنها ولم نشاهدها الى اآلن، ونحن باالنتظار 
وبهذا ينتهي الفصل األول، ويبدأ الفصل الثاني من املسرحية 
الطبيعية التي مت���ارس في هاتني الوزارتني املدموجتني 
في وزارة واحدة )كأنها إعالن اثنني بواحد( القتل فنجد 
ان مؤلفينا، عفوا مس���ؤولينا، لم يجدوا التأثر املطلوب 

مبا يعرض في مسرحيتهم من 
قبل اجلمهور وأعني السلطة 
التشريعية واملجتمع، واحتاروا 
فيما يفعلون ليلتفت لهم اإلعالم 
ويسلط عليهم الضوء فقاموا 
ونفذوا دون تدخل اخليال، كما 
نصت قوانني املذهب الطبيعي 
االبتعاد ع���ن اخليال والكتابة 
من خ���الل التجربة، عملية القتل ف���كان القتل هو بداية 
الفص���ل الثاني بعد متهيدات من الضرب واملش���اجرات 
سواء بني الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس أو مشاجرات 
كالمية من بعض موظفي الوزارة وها نحن نعيش الفصل 
الثان���ي بوقائعه املريرة مبوت )عمر(، ولم يكن عمر هو 
األول ولك���ن ما حدث لعم���ر كان نتيجة لتجارب كثيرة 
من العنف مورست على أبواب مدارسنا وأدت الى مقتل 
ذلك الطفل، والس���ؤال هنا: ماذا سيستجد من أحداث في 

الفصل الثالث؟
اخليال ممنوع ولكن مبا انني لست من مؤيدي املذهب 
الطبيعي فسأكتب من واقع اخليال، وهنا ال أستطيع إال ان 
أرثي حالنا عند صاحب الشأن ملا وصلنا اليه من مرحلة 
تده���ور في التعليم والتربي���ة وأطلب من أولي األمر أن 
يرحموا أوالدنا من ذلك املذهب ومن التجارب التي فاض 
الكيل منها بالتدخل الس���ريع وإنقاذ ما ميكن إنقاذه ألن 
جلان التعليم في السلطة التشريعية أصبحت يدا متعاونة 
مع من يقتلون أوالدنا كل يوم سواء كان القتل في العقل 

أو اجلسد فإلى متى ونحن ننتظر الفرج؟
> > >

كلمة وم�ا تنرد: مادة )10( من دس���تور الكويت: ترعى 
الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي 

واجلسماني والروحي.
atach_hoty@hotmail.com

»الطبيعية« ووزارة التربية 
والتعليم العالي

د.نرمين الحوطي

محلك سر

يبدو من املتأخر جدا أن نبحث في سلبيات 
وإيجابيات اخلصخصة، خصوصا في ظل وجود 
جتارب كثيرة بدأت منذ احلرب العاملية الثانية 
وحتى اآلن، وللوهلة األولى قد يكون من املثير 
للدهش���ة أن تثار كل هذه الضجة عندنا على 
موضوع اخلصخصة، وكأن املصطلح اكتشف 

للتو.
ولكن مع ذلك ثمة مبررات جتعلنا نتلمس 
الع���ذر لهذه الضج���ة. منها أن ل���كل جتربة 
خصوصيته���ا التي ال تنطب���ق على األخرى. 
فاخلصخصة في بلد يتحول مثال من االشتراكية 
إلى القطاع اخلاص، ال تشبه اخلصخصة في بلد 
أصال اقتصاده حر. األمر اآلخر ان املواطن عندنا 
اعتاد على منط معني من احلماية احلكومية، 
والدفع احلكومي، فنح���ن نعيش أحيانا على 
مبدأ: »املواطن يدعو للمأدبة واحلكومة تدفع 
احلساب«. لذلك سيكون من الصعب على املواطن 
أن يجد »احملاس���ب« بني ليلة وضحاها، وقد 
رفع ي���ده وتركه يواجه فاتورة »املأدبة« التي 

سيقدمها له رجل األعمال.
األمر اآلخر ان التحول الى القطاع اخلاص 
يكون عادة جراء الفشل اإلنتاجي للقطاع العام، 
والذي ينج���م أيضا عن تضخم العمل في هذا 
القطاع نتيجة إقصائه للقطاع اخلاص في أكثر 
من موقع إنتاجي، فيتحول االحتكار احلكومي 
إلى عبء عليه، فيتخلص منه ال بإلقاء حمولته 
الزائ���دة في البحر، ولك���ن بوضعها في عهدة 
قطاعات أخرى قادرة على التشغيل وحتقيق 
الربحية. وهذا األمر يكاد معارضو اخلصخصة 
في الكويت يستشفونه ويجعلونه في صفهم، 
اذ انه ليس كل القطاعات العامة عندنا فاشلة، 
وه���ذا يدفع القلم باجتاه منطقة وس���طى في 
القطاعات  اخلصخصة، تتمثل في »غربل���ة« 
الناجحة من نظيرتها الفاشلة، فنعهد بالثانية الى 
»العناية املركزة« في القطاع اخلاص، إلنعاشها 
وإعادة النبض الى ش���رايينها.. كقطاع البريد 

مثال.
ومن الناحية العملية وبعيدا عن العواطف 
التي قد متيل »مع أو ضد«، هذه القناعة أو تلك، 
فإن هناك مس���ارا حتميا باجتاه اخلصخصة، 
إذا ل���م يكن اليوم فغ���دا، ألن القطاع العام لن 
يتمكن من السير كل هذه السنوات املقبلة وهو 
يحمل على رأسه هذا الثقل الكبير من القطاعات 

اخلدمية واإلنتاجية.
وإذا كان األم���ر كذل���ك فال وس���يلة اال أن 
نب���دأ بحماية املواطن م���ن اآلن وذلك بتنزيه 
اخلصخصة عن املصالح واالعتبارات السياسية 
واحملسوبيات، والنأي بها عن كل شبهات الفساد، 
وأن تكون االسعار املمنوحة كفيلة بحفظ حق 
الدولة وحقوق االجيال املقبلة. ألن أكثر املتأثرين 
باخلصخصة هم ابناء الطبقة الوسطى، وهذه 
الشريحة هي الكبرى اليوم في الكويت. لذلك 
فالتطرف في الرأي غير مجد، فال اخلصخصة 
على اطالقها مفيدة لواقعنا وال تضييق اخلناق 
عليها مفيد. ورمبا ان جتربة الصني في هذا املجال 
ذات جدوى، وهو ما أشار إليه البروفيسور ديڤيد 
هارفي عندما اعتبر »ان جتنب الصني مس���ار 
اخلصخصة الفورية مكنها من تفادي الكوارث 
االقتصادية«.هنا سيتساءل رجال األعمال هل 
ستطول هذه املدة؟.. بينما سيأمل املتضررون 

منها فعال.. أن تطول.
nasser@behbehani.info

»عين وخد« في الخصخصة
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