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أنت من ولده؟!

ريم الوقيان

ريميات

بدأت الدولة في توزيع اجلواخير عام 1961 وذلك حلاجة مربي 
األغنام واألبقار ألماكن بعد أن مت تثمني أماكن التربية القدمية داخل 
املدينة، وكان يطلق على تلك اجلواخير »زرايب املاش���ية« وبعد 
سنوات طويلة حتولت الى محالت جتارية ومع زيادة العدد واحلاجة 
املاس���ة وبعد تأسيس وإشهار هيئة الزراعة والثروة السمكية مت 
توزيع مجموعة كبيرة من اجلواخير لغرض تربية األغنام في كبد 
واجلهراء والوف���رة وتوزيع مزارع لألبقار في الصليبية، وتنص 
املادة الثانية من عقد املنفعة العامة بني الهيئة واملستفيد على ان 

هذه اجلواخير ل�»تربية األغنام«.
إال انه بعد حتري���ر الكويت من براثن االحتالل العراقي حتول 
جزء من اجلواخير لغير ما خصص له كأماكن للس���ياحة وقضاء 
وقت الفراغ والعطل في اجلواخير، واملسؤولون في هيئة الزراعة 
ال يحركون ساكنا ويغطون في سبات عميق ويغضون النظر عن 

هذه التجاوزات املخالفة ملا خصصت له اجلواخير.
ومع هذا التس���اهل وغض النظر من قبل املسؤولني عن الثروة 
احليوانية، متادى بعض املواطنني وحولوها الى أس���واق شعبية 
ومطاعم ومس���الخ لذبح األغنام.. والس���هر في الليل طوال العام. 
بعضها للعائالت الكرمية وبعضها لش���باب يستغلونها استغالال 
سيئا.. أحد هذه اجلواخير كان سوقا شعبيا ومصنع ثلج اليزال 
قائما يبيع الثلج للش���باب ليالي العطل ويبيع لبعض السيارات 
التي تنقل الثلج لبيعه خارج املنطقة، واملسؤولون يغضون الطرف 
ويصمون آذانهم واملصنع اليزال يبيع الثلج منذ اخلامسة صباحا 
وحتى املس���اء.  وأتس���اءل: ملاذا هذا التجني على املواطنني مربي 
األغنام وعدم التعاون معهم إذا علمنا ان بعض املواطنني بدأوا في 
إخراج أغنامهم خلارج الكويت بس���بب عدم تطبيق القوانني على 

املخالفني وزيادة أسعار األعالف.
إن املطلوب من وزير األشغال العامة ووزير البلدية واملسؤول 
األول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محاسبة املسؤولني 
عن القطاعات وحثهم على فتح األبواب الستقبال املواطنني، وعلى 
املديرين ان يتذكروا ان املناصب ليست باقية لهم على مدى الزمن 
وسيحاسبون على عدم التعاون. كذلك أدعو أعضاء مجلس األمة 

وأعضاء املجلس البلدي ملتابعة املخالفات في قطاع الزراعة.

في الوقت ذاته الذي كانت تنطلق فيه سيارة السوبربان السوداء 
بخالد الفضالة إلى ادارة تنفيذ األحكام تنفيذا للحكم الصادر بسجنه 
3 أشهر، امتألت شاش���ة هاتفي النقال بعشرات الرسائل االخبارية 
حتمل تصريحات نواب يشيدون بقرار احلكومة القاضي بوقف هدم 

وإزالة ساللم منازل املواطنني املقامة على أمالك الدولة.
إشادات بعض النواب جاءت أشبه بقصائد مدح في باب احلكومة، 
كتبها النواب وأرسلوها الى اخلدمات االخبارية لتمأل هواتفنا بينما 

خالد الفضالة في طريقه إلى بدء رحلته مع ال� 90 يوما.
وليتهم اعتبروا خالدا سلما أو سور حديقة مخالفا وضغطوا على 
احلكوم���ة حتى ولو من باب رفع العتب، ليتهم حتركوا ملواطن كما 
حتركوا انتصارا لسلم رخامي، أو حتى طالبوا سمو رئيس الوزراء 
بس���حب قضيته او التنازل عنها كما ضغطوا على احلكومة لوقف 

ازالة التعديات على أمالك الدولة.
اتصلت بأحد نواب تصريحات الس���اللم وسألته لَِم لم يتحدث 
في قضي���ة خالد او حتى يصرح عنها فكان رده »يا أخي هذا متهم 
بقضية س���ب وقذف وتشهير انت ش���تقول؟!«، رغم ان هذا النائب 

أشاد بتعطيل احلكومة لتنفيذ القانون.
احلكومة في قضية سجن خالد رأت انها لم تفعل سوى تطبيق 
القانون، وأنا أصدقها، وأرى انها محقة فيما فعلته، ولكن لم تفهمني 
أو تقنعن���ي احلكومة � كمواطن � كيف تطب���ق القانون على خالد 
وتوقف بيدها تطبيق القانون على عشرات املخالفني من املواطنني 
الذين بنوا ساللم وأسوارا على أمالك الدولة؟! إذا أردمت ان تطبقوا 
القانون فطبقوه على اجلميع وفي كل احلاالت، ال أن يكون في حالة 
خالد مستحقا واجب التطبيق، وغير مستحق على مئات املواطنني 
ممن ضربوا بقوانينكم عرض احلائط وكافأمتوهم بوقف القانون. 
من يقل ان قضية خالد هي مجرد »جنحة« فهو مخطئ وان صنفت 

كذلك، وان حكم بها عليه بالسجن.
ومرة اخرى ليس لنا اال ان نرمي بكامل ثقتنا في قضائنا، ونعلم 
انه مالذنا وس���ينصف خالدا في النهاي���ة او اي خالد آخر ميكن ان 
تعتب���ره احلكومة خطرا عليها او عل���ى توجهاتها ونقبل ان يكون 

القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بيننا وبني هذه احلكومة.
ولكن كيف تتجه 10 سيارات شرطة لتنفيذ احلكم الصادر على 
خالد الفضالة وفور صدوره بيومني؟! بينما هناك عشرات األحكام 
القضائي���ة النهائية الصادرة ضد نافذين ولم يتوجه حتى »قاري« 
واحد ال إلى منازلهم وال إلى مقار ش���ركاتهم وال حتى الى مكاتبهم 

التي تعرفونها جيدا.
ودعوني أعطكم قصة صغيرة عن ش���خصية صدر عليها حكم 
أداء مبلغ 1.8 مليون دينار كويتي وأمر ضبط واحضار ومنذ عامني 
ونصف وتلك الشخصية تذرع الشوارع جيئة وذهابا ولم يتحرك 

حتى شرطي متقاعد ليالحقها أو يطبق عليها القانون.
األحكام القضائية البد ان حتترم، ونحن في قضية خالد قلنا إننا 
نحترمها وليس لنا اال ان نعلن عن كامل احترامنا لها، ولكن التنفيذ 
والذي هو بيد احلكومة يتم على »ناس وناس« أو باألصح على خالد 
وبس. وفي النهاية أوجه نصيحة الى جميع املواطنني الذين تعدوا 
على امالك الدولة ان يباشروا فورا وبأنفسهم بإزالة التعديات سواء 
كانت ساللم او اس���وارا او غرف كيربي احتراما لقانون بلدكم، وال 
جتعلوا مخالفتكم بابا للحكومة ل� »مّتن« عليكم من خالله بوقفها 
لقانون ال يحق لها ان توقفه كما ال يحق للنواب ان يشدوا على يد 
تلك احلكومة التي عطلت القانون بل كان يجب ان يضربوها بعنف، 

ال ان يكتبوا على بابها قصائد مدح على وزن »الهجيني«.
waha2waha@hotmail.com

جواخير كبد

منصور الهاجري

إشارة

حكاية 1.8 مليون دينار.. 
والفضالة

ذعار الرشيدي

الحرف 29

أتابع بشكل متواصل أخبار 
العربية في  جمهورية مص���ر 
مختل���ف القضايا السياس���ية 
واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والتعليمية واإلعالمية والدينية، 
وذلك من خالل القنوات املتعددة 
منها اإلعالمية بالوسائل التقليدية 
أو بالتكنولوجية من اإلنترنت 
أو من الرسائل اإللكترونية التي 
تصلنا عبر خدمة »بوراشد«، 
حي���ث نتعرف على الكثير من 
التغي���رات النوعي���ة وخاصة 
املواكبة بشكل منفتح للوقائع 
احلقيقية، فمن ه���ذه األخبار 
املنوع���ة التي لفت���ت انتباهي 
إليها، وأحببت أن أنقلها لقرائنا 
األحبة ف���ي صحيفة »األنباء« 
ان من القضايا املنفتحة هي ان 
اإلمام األكبر د.أحمد الطيب شيخ 
األزهر يعتزم ضم أحد الرموز 
الشيعية املعتدلة الى عضوية 
مجمع البحوث اإلسالمية، وذلك 
بهدف دعم عودة عاملية األزهر 
وإبراز دوره الصحيح كما كان 
س���ابقا، بحيث يكون مرجعية 
لكل املس���لمني وليس للمذهب 
السني فقط، وكذلك ليكون رديفا 
للعمل على التقريب بني السّنة 
والش���يعة، خاص���ة ان قانون 
تأسيس املجمع اإلسالمي ينص 
في مادته ال� 16 على أن يتألف 
املجمع من عدد ال يزيد على 50 
عضوا من علماء املسلمني ميثلون 
مختلف األقطاب اإلسالمية من 
املذاهب، ويكون من بينهم عدد 
ال يزيد على 20 من غير مواطني 
جمهورية مصر العربية. أي أن 
اإلمام األكبر د.الطيب يرغب في 
تفعيل القوانني املعلبة التي مت 
حتجيمها من قبل، وهي العودة 
إلى ما أعلنه املرحوم الش���يخ 
محمود شلتوت بوجوب احترام 

املرجعية الشيعية.
***

أم���ا املوض���وع اآلخر وهو 
من األمور التي شدت انتباهنا 
فيتضمن موافقة املجلس األعلى 
للجامع���ات على إعفاء الطالب 
املكفوف���ني من ش���رط اجتياز 
شهادة الرخصة الدولية لقيادة 
الكمبيوت���ر)ICDL( املطلوب���ة 
للتخرج في اجلامعات املصرية، 
وهذه نقلة إنسانية تفاعلية مع 
هذه الشريحة التي تفتقد حاسة 
البصر بق���درة القادر اهلل عز 
وجل، لتسهيل أمورهم العملية 
والعلمية بعد تخرجهم. فاكهة 
الكالم: يقول املثل العربي: »إياك 

أعني واسمعي يا جارة«
Aliku1000@yahoo.com

األزهر يفّعل الفكر الوسطي!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

ما نراه في مجلس األمة من تدن في مس����توى 
احلوار واخلطاب السياسي والتراشق بألفاظ بعيدة 
كل البعد عن أشخاص من املفترض أنهم نالوا ثقة 
األمة لتمثيلهم في قاعة عبداهلل السالم ال نستطيع 
إال أن نسميه »طيش نواب«، وبالتالي أرى أنه من 
الضروري أن تكون هناك جلنة قيم داخل مجلس 
األمة حملاسبة كل نائب يتجاوز حدوده، فليس من 
املعقول أن نصل إلى مرحلة يتم فيها اإلساءة إلى 
وزير ألنه رفض كسر القانون لتمرير معامالت غير 
قانونية، وليس من الطبيعي أن يتم التناحر النيابي 
- النيابي كما حصل في اجللسات األخيرة من دور 
االنعقاد املنصرم من سجال حاد بني بعض النواب 
على حساب املواطنني الذين ينتظرون من هؤالء 
النواب تشريعات تالمس معاناتهم ومشاكلهم، وال 
يجوز ترك النائب يتعرض كيفما يشاء ألشخاص 
خارج مجلس األمة ال يس����تطيعون الرد على هذا 
النائ����ب أو مقاضاته، لذلك يجب أن يكون لعقالء 
املجلس دور في إنش����اء جلنة للقيم بأسرع وقت 
للحد من هذه املمارسات التي ستحول مجلس األمة 
إلى مجلس طلبة. احلكومة مول: وصلتني العديد 
من الرسائل من أصدقاء وقراء يثنون ويشكرون 
صاحب فكرة إنشاء احلكومة مول فهو إجناز يسجل 
لصاحب الفكرة، فاحلكومة مول جتمع كل إدارات 
الدولة املهمة حتت س����قف واحد لكس����ر سياسة 
الكعب الداير التي كانت متخذة بالس����ابق.. شكرا 
لصاحب هذه الفكرة، وش����كرا لألخ جنيب العمر 
مدي����ر التوثيقات في وزارة الع����دل في احلكومة 
مول على حس����ن تعامله مع املراجعني وتسهيل 

إمتام معامالتهم.
m.almashan@hotmail.com

يذهب هذا املسكني إلى مسؤوله ويقول له أريد نقلي من 
قسم إلى آخر.. فيرد عليه املسؤول: ماكو نقل أنت كل يوم لك 
مكان.. أنت من ولده؟ فيأتي آخر ومعه نائب ال يرد له شيء 

فينقل ويبقى املسكني ينظر إلى حاله ويندب حظه.
يذهب هذا املسكني إلى املستوصف فيدخل على الطبيب 
املعالج وحرارته مرتفعة وجسمه متهالك ومعه رقم الدور 
وينتظر وينتظر، وإذ بشخص يفتح باب غرفة الطبيب ويبدأ 
بالضحك معه والسؤال عن حاله وحال اخوانه ويجلس ساعة 
عند الطبيب متناسيا هذا املسكني ومن معه فيدخل صاحبنا 
للدكتور ويقول له دكتور أنا تعبان فيرد الدكتور: انطر دورك 

انت ما تفهم انت من ولده داش علي جذي؟!
يرجع هذا املسكني لبيته وبالطريق تأتيه دورية وتوقفه 
فينزل الشرطي ويقول له االجازة والدفتر.. فيسلمهما.. فيقول 
له الشرطي ملاذا زجاج السيارة مظلل؟ فيقول صاحبنا واهلل 
انا اشتريته��ا م��ن الشرك��ة التي جلبتها من أميركا هكذا.. 
فيقول له الشرطي ممنوع يا أخي ممنوع.. فيعطيه مخالفه 
بينما ينظر هذا املس���كني للس���يارات األخرى وهي مظللة 
بالكامل. يذهب هذا املسكني للبيت فيجد الكهرباء مقطوعة 
واألوالد يصيحون من احلر فيتصل بطوارئ الكهرباء ويرد 
عليه شخص فيقول له يا أخي الكهرباء مقطوعة عن بيتي.. 
فيرد املس���ؤول مو بس عليك على املنطقة كلها فيقول متى 
ترجع الكهرباء؟ فيرد ال أعلم.. فيرد أوالدي ماتوا من احلر 
فيرد انطر أنا شسويلك تبيني أحط لك محول خاص لبيتكم 

أنت من ولده؟!
***

من الفرية: نسمع ان هناك تنقالت بوزارة الداخلية وهذا 
أمر طيب أن حترك الدماء خصوصا الش���ابة ولكن أرجو أن 
يتم التدقيق على األس���ماء فأهل الكويت كلهم سواسية وال 

يوجد بالدستور شيء اسمه »انت من ولده«؟
Reemw25@hotmail.com

هل هكذا يكون نواب األمة؟

محمد المشعان

بيني وبينك

� هل إذا اعترفت لك ستفهميني؟
� قل أمتنى أن أفهمك، كما تتمنى.

� منذ سنة وأنا أقلب في كراسة حياتي.. ولم 
أجد ما يثيرني ولم أجد لي مساحة الحتياجاتي 
اخلاصة، ومن يفهمني، أو حتى يقدر لي عطائي، 

باختصار.. كثير من أمنياتي لم تتحقق.
� من النادر أن يحقق كل إنسان أمنياته كلها، 

ولكن بعض منها أو نصفها.
� أعرف ذلك، لكن أنا ال أقصد فقط الشهادة، والعمل والزوجة 
واألبناء، الذي أقصده هو أنا، أين موقعي بالضبط من كل هذا؟

� أنت زوج طيب وأب حنون وموظف محترم و..
� دع���ي عنك كل هذا.. أنا أعلم أنن���ي أعامل زوجتي وأوالدي 
مبا أمرني به رب���ي، وخاصة في توفير احتياجاتهم، وأيضا أنا 
موظ���ف لي مكانتي بني زمالئي.. ولكن ما أريده هو.. أنا.. وماذا 

قدم لي كل هؤالء؟
� قدموا حبهم لك.

� وم���ا هذا احلب؟ وما نوعه؟.. أصبح كل ما نفعله يوميا من 
الروت���ني، أريد أن أجدد الهواء في رئتي، وأعيش مبس���احة لي 

وحدي فقط. 
� ماذا تقصد بذلك؟ هل تريد أن تترك زوجتك وأوالدك؟ 

� لن أترك أحدا.. لكن ليتركوني أعيش ما بقي من حياتي، ال 
أريد أحدا منهم أن يسألني، خاصة زوجتي، أين كنت؟ أو ملاذا لم 

تفعل كذا؟ أو لم تعد تهتم بنا.
� أال يحق لها أن تسألك عن ذلك؟

� كال.. فقد ذهب نصف عمري من أجلها، واآلن علي أن أبحث 
عن ذاتي، وأجد امرأة ثانية جتدد ماء احلياة في قلبي.

� أعتقد أن زوجتك بإمكانها أن توفر لك ذلك.
� زوجتي أصبحت تش���تكي من كل شيء، وتلومني على كل 
خطأ يحدث في املنزل، وتتبرم من عالقتي معها.. وأنا ال أحب أن 
يتهمني أحد بالتقصير أو يقلل من قيمة عطائي، فمن ال يعجبه 

أسلوبي فليشرب من ماء البحر.
� وه���ل لزوجتك ذنب في التغيير املفاج���ئ الذي تتعامل به 

معها؟
� نع���م أعتق���د.. فق���د تهتم بصن���ع وجبة 
وتضعها أمامي، ولك���ن ال تهتم في معرفة ماذا 

أريد بالضبط.
� وكيف لها أن تعرف ما في بالك؟ وماذا تريد؟ 

وأنت اخترت االبتعاد والصمت.
� هي املسؤولة عن إسعادي، وعليها أن تستخدم 
عقلها ف���ي كيفية الوصول إلى قلب���ي، واحملافظة علي، وليس 

بأسلوب التذمر والشكوى.
� قل لي.. هل حاولت أن جتلس معها جلسة صراحة، وحتدثها 

عما يضايقك وما يسعدك.
� نعم ولكن ليس بشكل مباشر.

� كيف ذلك؟
� أحيانا حتدث بعض املشاكل، فأضطر إلى أن أوبخها وأفهمها 

حدودها.
� بالصراخ.. والغضب.. صح؟

� نعم لألسف.. هذا حدود احلوار بيني وبينها.
� وهل تعتقد أنها ستتغير أو تفهمك بهذه الطريقة؟

� عليها أن تفهم، فهذا واجبها كزوجة.
� أحيانا نظل���م الذين حولنا حينما ننظ���ر إلى احتياجاتنا 
اخلاصة، ونسعى إليها، من دون أن ننظر إلى احتياجات شريك 

حياتنا وما الذي ينقصه، ونرمي عليه االتهامات. 
� ما الذي تقصدينه؟

� أقصد.. اذهب لزوجتك واس���ألها ما ال���ذي بدل عالقة الود 
باجلف���اف، رمبا هي أيضا تريد أن تع���رف ما الذي غيرك أنت؟ 

وبسببك ذهبت سعادتها.
� بسببي أنا؟

� نعم.. وعليك أن تفهم ذلك، زوجتك هي إنسانة أيضا، حتتاج 
إلى من يشاطرها عواطفها وأحاسيسها، ويهتم بعطائها، ويقدر 
تضحياتها، مثلك متاما.. مثلما ذهب نصف عمرك من أجلها، هي 

كذلك ذهب نصف عمرها من أجلك.. نعم من أجلك 
Falcom6yeb@yahoo.com

عندما يذهب نصف العمر

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب


