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ال توجد على أرض الواقع دولة فقيرة، هناك 
دولة كسولة أو متخلفة ال جتيد استخراج ثرواتها، 
أو متنعها احلروب والفس����اد من ذلك. ولو أيقنا 
بهذا املفهوم ألمكننا مكافحة الفقر والقضاء عليه 
أو على األقل جعله ينحس����ر ويتراجع الى ابعد 

احلدود.
فعلى سبيل املثال اكتشف اجليولوجيون قبل 
مدة قصيرة ثروات نادرة في باطن االرض األفغانية، 
ولكن اغلب الظن أن الشعب األفغاني لن يستفيد 
قيد أمنلة من هذه الثروات، ولن تتمكن ثرواته التي 
حتت أقدامه أن تنتش����له من وضعه املزري لعدة 
أسباب، أولها احلروب وثانيها اإلرهاب والتعصب 

واالقتتال األهلي.
وهذا مجرد منوذج ينساق على الكثير من الدول 
التي يعيش مواطنوها حتت خط الفقر، وينتظرون 
أن متت����د إليهم األيادي من اخلارج، بينما الثروة 
بني أيديهم، وألجل ذلك تزداد املجاعات وتطالعنا 
كاميرات التلفزة بني الوق����ت واآلخر عن حاالت 
جفاف متر األنهار في منتصفها، ولكنها ال تستفيد 
منها إال مبقدار شربة ماء تبقيها على قيد احلياة، 

هذا ان لم يكن املاء ملوثا أصال. 
واألمر ال ينأى عن بعض الدول املتقدمة صناعيا 
الن »اقتصادا قويا في دولة متقدمة ال يعني الكثير 
عندما تكون هناك نسبة كبيرة من السكان تكافح 
من أجل البقاء«. وهذا يحصل اليوم في الدول التي 
ال يتوافق نظامها السياس����ي مع مفهوم العدالة 

االجتماعية.
ومن املخيف حقا ان الواقع يخالف املنط�����ق، 
فمن املنطقي ان العالم كلما تطور زادت إمكاني����ة 
رفاهيت����ه، إال ان الذي يحصل الي����وم في عاملنا، 
ه��������و ان التطور لبعض الدول يزي�����د الفجوة 
بينه����ا وب����ني دول أخرى، وهذا ما تش����ير اليه 
إحصائي������ات البنك الدولي، من ازدياد في نسبة 
الفق�����ر حول العالم، وتفاقم في حاالت املجاعة 
واجلفاف. وتشير هذه الدراسات الى ان الفجوة 
بني األغنياء والفقراء ازدادت أكثر من ثالثة أرباع 
منذ منتصف 1980، وفقا لدراسة التفاوت في الدخل 
والفق����ر من جانب منظمة التع����اون االقتصادي 
والتنمية في امليدان االقتصادي، وحسب التقديرات 
فهناك 1.4 مليار شخص يعيشون على خط الفقر 

أو أدنى.
وال يتوق����ف األمر عند هذا احلد، بل يخش����ى 
من تداعيات الفقر واملتمثلة في انتشار األمراض 
واألوبئة اخلطيرة والنادرة وتفشي اجلهل واملخدرات 

والفساد. 
لو فتحنا أدراج األمم املتحدة لوجدناها مليئة 
باملنظمات اإلنسانية التي تعمل على مكافحة الفقر، 
وكذلك لو بحثنا في اجلمعيات اخليرية الرسمية 
واخلاصة، لوجدناها باملئات، ولكن املش����كلة أن 
جهود معظم هؤالء مبعثرة وال تصب في مجرى 
واحد، ورمبا أن بعضها يغلب عليه الطابع السياسي 
أكثر من اإلنس����اني، وهو م����ا يجعلها تذهب في 

مهب الريح.
هناك اليوم الكثير من الدراسات واملشاريع التي 
وضعها متخصص����ون ملكافحة الفقر، وغالبيتها 
مش����اريع عملية وواقعية، ولك����ن األمر يتعلق 
بسياسات دولية، وتوازنات وحسابات، كلها حتسم 

من فاتورة إطعام الفقير.
nasser@behbehani.info

س���ألني أحد االصدقاء 
البسطاء في بحور السياسة 
ويدعى بوعبداهلل: »أخوي 
بوجمال هالصراخ والسب 
واملكافخ اللي كان يدور في 
مجلس األم���ة بني أعضاء 
املجلس واحلكومة شنو 
اس���تفدنا منه؟«، قلت له: 

»ليش؟«.
فقال بوعبداهلل: »يا اخي انا انسان مثل ما تعرف 
بسيط ومالي عالقة بحزب أو تيار معني، وال أشجع 
طائفة على الثانية وال لي ش���غل بأحد غير أوالدي 
وشغلي وبيتي، وأحب ديرتي وامتنى اشوفها بأحسن 
حال، بس اللي قاعد اشوفه ان احلكومة واملجلس 
ما يدرون عنا وال عن الديرة! شنهي السالفة ووين 
مودينا ما ادري؟! يا أخي قمنا نخاف على مستقبل 

عيالنا من اللي نسمعه!«.
ويكمل بوعب���داهلل: »احلكومة واملجلس صاروا 
مثل نخلتني طوال متروسني عثوق، واحدة رطب، 
والثاني���ة خالل، لكن حق من���و؟ طبعا للي يطول 
يوص���ل عثوقها، اما الفقير املس���كني اللي مثلي ما 
يط���ول، فيقعد حتتها على امل يطيح عليه ش���ي 
حتى لو كان ش���يص.. واهلل ي���ا جماعة تعبنا من 
كثر ما سمعنا من مصايب صار عندنا اكتئاب مزمن 
واسمع اخوي بوجمال طبعا على سبيل املثال: قضية 
الكهرباء واالنقطاع، مشكلة املجاري، مشكلة املياه 
املعبأة وامللوثة، تلوث البحر، انقطاع مياه الصليبي، 
التعليم وخرابه، والقروووض، الرياضة، االختالسات، 
تردي اخلدمات الصحية، االمراض املستوردة مثل 
جنون البقر وانفلون���زا الطيور وبعدين انفلونزا 

الدي���اي وبعدين يانا مال 
اخلنازي���ر واحلني كوليرا 
وبالطريج حصبة قطاوة، 
وتالي يانا النووي االيراني 
وحلقه���ا تهدي���د العراق، 
وبعدين محطات فضائية 
استفزازية، واخبار عنف 
ودم وقتل ومصايب. احلني 
اخوي بوجمال اجمع اللي طاف وضيف عليهم درجة 
حرارة فوق اخلمسني وقسم النتيجة على مخ وجسم 
كويتي فقير مثلي وعطني النتيجة! صدق املثل اللي 

قال »رضينا بالهم والهم ما رضي فينا«.
ويتابع بوعبداهلل: »ونس���تنا احلكومة قبل چم 
يوم بخطة التنمي���ة وقمنا انطامر بالديوانية مثل 
اليهال الى ان دخل علينا النائب بوبوز، طبعا هذي 
علوقته الن داميا الوي بوزه، املهم دخل وقال ليش 
اتطامرون يا كمخة يبا هذي اخلطة ملصلحة فالن 
وفلنت���ان مو لكم انثبرو يا مالك���م املاحي! واحنا 
طبع���ا انثبرنا! يقول بوعب���داهلل: »صرنا مطقاقة 

الكل يشوت فينا«. 
انتهى اخ���ي بوعبداهلل من ال���كالم غير املباح، 
واحنا نقول له: وسع صدرك يا بوعبداهلل، ونقول 
للمجلسني: ديروا بالكم على ديرتنا واهلل ما تستاهل 

اللي تسوونه فيها، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
نكش�ة: بني هذا وذاك يقف رجل له قدرة عجيبة 
ومرونة سياس���ية نادرة على تخطي االزمات وما 
هو مبديح وامن���ا بالفعل لوال تدخ���ل هذا الرجل 
لدخل���ت الكويت في نفق مظل���م وفي حرج دولي 
بس���بب تصريح���ات بع���ض النواب، ق���واك اهلل 

بوعبداحملسن.

اهلل يحفظك 
ديرة

أحمد طاهر الخطيب

القصد

تعودت كل يوم خميس 
أن أحضر جتمع »الدسمة« 
للقاء صديق����ات عمري، 
وهذا التجمع ال يستطيع 
التأخر عنه  أف����راده  أحد 
إال ألس����باب قهرية »اهلل 
ال يقدر«، ويوم اخلميس 
املاضي كان اللقاء له نكهة 

مميزة امتزجت باحلزن واأللم بس����بب ما تعيشه 
املرأة الكويتية، إال أنني خرجت من خالل احلوارات 
التي دارت بيننا في ذلك اللقاء بأن املرأة الكويتية 
تعيش إلى اآلن في دائرة نس����وية مغلقة ال يوجد 

لها أي منفذ يبشر باخلير حلل قضاياها!
ف����ي ذلك اليوم كنت متعبة جدا مما وجدته من 
مشقة في الدوائر احلكومية لتخليص بعض األوراق 
اخلاصة بي »بعد تعرفون الروتني«، وعند السالم 
على صديقاتي أحسست أن كل واحدة منهن يرتسم 
على وجهها قصة كارثة تختلف عن األخرى،وبدأت 
حواري معهن حول م����ا وجدته من صعوبات في 
الدوائر احلكومية والسبب طبعا أنني امرأة »وعزباء« 
والبد من وج����ود ولي لتخليص معامالتي »فرغم 
أنني أوش����كت على بلوغ األربعني من العمر إال أن 

احلكومة ال تزال تعتبرني قاصرا«.
بعدها سألت صاحبة البيت وأختها عما بهما؟ 
فكانت اإلجابة بأنهما تريدان ترميم البيت لكن طلبهما 
إلى بنك التس����ليف واإلسكان قوبل بالرفض رغم 

أنهما حتظيان مبكانة علمية وعملية مرموقة.
التفت إلى »االجتاه املعاكس« وأقصد طبعا الدائرة 
احلوارية النسائية املغلقة، وسألت وردة التجمع: 
ملاذا احلزن ميأل عينيك؟ فكانت إجابتها عن قضية 
التجنيس، فصديقتنا من أم كويتية وأب، )رحمه 
اهلل( غير كويتي. وقان����ون الدولة يعطي للمرأة 
الكويتية حق منح اجلنس����ية ألوالدها بوفاة األب 
أو طالقها منه، الغريب في موضوع صديقتنا أن 
جميع اخوانها منحوا اجلنسية إال أخ واحد وال أعلم 
ملاذا ال يطبق هذا القانون على الكل دون واس����طة 

أو »حب خشوم«؟!
نأتي لصديقتنا الرابعة والتي حتمل ش����هادة 

متميزة في تخصص نادر، 
وهذا ليس حديثنا، بل هي 
عبارات املس����ؤولني التي 
متت عن����د مقابلتها معهم 
خالل بحثها عن عمل، حيث 
ترددت هذه اجلملة على 
مسامعها: تخصصك نادر 
إليه »زين  ونحن بحاجة 
أنتم بحاجة ش����غلوا البنت وإال الزم يكون عندها 

حرف الواو«! 
هذه كانت حواراتنا ومحاور قضيتنا »اإلسكان، 
التجني����س، متى تصبح املرأة ولية على نفس����ها 
في الدوائر احلكومية، والتوظيف«، وإذا اس����تمر 
بنا احلديث لوجدنا أنفسنا أننا بالفعل في دائرة 
نس����وية مغلقة، وسنكتشف أننا لم نأخذ حريتنا 
إلى اآلن، مع العلم بأن البعض يريد إقناعنا بأننا 
حصلنا عليها من خالل دخول 4 نائبات للبرملان، 
فدخولهن كان نقمة على احلركة النسائية وليس 
نعمة كما كنا نتمنى، فال أعلم أين هن من مشاكل 
املرأة األرملة واملطلقة والعزباء؟ أين هن من األمومة 
والطفولة؟ فقد نقرأ تصريحاتهن عن موضوعات 
املال واالقتص����اد والبترول وغير ذلك من مصادر 
املناقصات واملال، أما الشق اإلنساني وهو األساسي 
لضمان املجتمع واألسرة الكويتية فأعتقد أنه ليس 

في أجندتهن. 
> > >

كلم�ة وما تنرد: إلى من أقصدهن في مقالي عليهن 
بالتحلي مبا قاله اإلمام علي گ:

إمن����ا الدني����ا فن����اء
للدنيا ثبوت لي����س 

إمن����ا الدني����ا كبيت
العنكبوت نس����جته 

ولق����د يكفي����ك منها
أيه����ا الطال����ب قوت

قليل ع����ن  ولعمري 
كل م����ن فيها ميوت

atach_hoty@hotmail.com

الدائرة النسوية.. 
مغلقة!

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

بحس����ب تقرير مجلة »فورن بوليس����ي« األميركية والذي 
نشرته صحيفة »اآلن« اإللكترونية اليومية على موقعها السبت 
املاضي فإن »احلكومة الكويتية أصبحت ش����ديدة احلساسية 
جتاه االنتق����اد«، و»احلكومة تعمل بطرق مغايرة للس����معة 
اخلاصة بالكويت في قدرتها على استيعاب وحتمل النقاشات 
السياسية الس����اخنة«، وبالنسبة لي ككاتب كان ذلك أبرز ما 

ورد في التقرير الذي تناول احلرية في الكويت.
وعموما اجلملة األولى القائلة بأن احلكومة أصبحت شديدة 
احلساسية جتاه النقد، ف� »ما تشوف شر« و»سالمتها« و»ألف 
ال بأس عليها«، وقلت في مقالتي قبل يومني إن من لم يعجبه 
من الوزراء مالحقة أهل القلم له والكتابة عنه فليسلم بشته 
ويقدم استقالته ويجلس في بيته، وعندها لن ينتقده أحد بل 
لن يأتي أحد على س����يرته ول����و بحديث عابر في ديوانية »3 
نفر«، أما وقد قب����ل احلقيبة الوزارية أو قبل الوزارة بأكملها 
فعليه أن يتحمل كل ما يأتي معها، ف� »بش����ت الوزارة« يأتي 
مط����رزا ب� »الزري« و»النقد«، وكما أن����ك ال ميكنك أن ترتدي 
بشتا بال »زري« فكذلك ال توجد مسؤولية بال نقد سيوجه لك 

إن عاجال أو آجال.
أم����ا وأن التقرير ذهب باس����تنتاج أن احلكومة تعمل وفق 
طرق ستغير س����قف احلرية في الكويت وحتاول أن تخفض 
من ارتفاعه، فهنا نقول لها: فلتسترح احلكومة، ولتوفر على 
نفس����ها عناء محاوالتها البائس����ة في محاولة خفض س����قف 
احلرية، فاحلرية في الكويت تأتي مع صرخة الوالدة األولى، 
وليست إنفلونزا موسمية تصيبنا في وقت محدد من السنة 
ميكن للحكومة أن تكافحها بأمصال قوانني تفصلها على مزاجها 

متى شاءت ورغبت ال هي وال مستشاروها.
احلرية في الكويت جزء من الثقافة الكويتية العامة، وتسكننا 
كما تسكن جزءا من سمار بشرتنا أشعة شمس شهري يوليو 
وأغس����طس الالهبة، فال ميكن لهذه احلكوم����ة وال احلكومة 
التي ستليها وال تلك التي ستخلفها أن تخفض سقف احلرية 
ملليمترا واحدا، اللهم إال إن كانت احلكومة تس����تطيع تغيير 
جينات جميع الكويتيني وحتولهم إلى »شقر بعيون خضر« 

و»بكبسة زر«.
أن����ا ال أحتدث من موقع متحدِّ ألحد هن����ا، ولكنني أحتدث 
الواق����ع كما أعرفه عن بلدي وهو الواقع الذي أرادت احلكومة 
أن تنس����لخ منه في األشهر املاضية، في محاولتها خلق واقع 
مغاير غير ال����ذي نعرفه، وهو ما لن يحصل ال اليوم وال غدا 

وال بعد غد.
وملن يخش����ى من الزمالء الكتاب من أن تنجح احلكومة في 
محاوالتها تلك، فأقول لهم اطمئنوا وناموا وضعوا في بطونكم 
»بطيخا صيفيا باردا«، فحكومة هي األغنى في املنطقة وغير 
قادرة على توفير أدنى احتياجات السكان من الكهرباء والطبابة 
بشكل يتوازن مع الثروة التي يتمتع بها بلدنا البلد، لن تستطيع 

حتى أن تخدش حائط احلرية ولو بقلم رصاص.
Waha2waha@hotmail.com

قد يكون أمرا غريبا أن تنقطع الكهرباء في الكويت وهي دولة 
نفطية وعدد ش���عبها قليل، كما أن نصف هذا العدد مسافر خالل 
الصيف، ومع هذا كله تنقطع الكهرباء أو إن لم تنقطع ال نلبث حتى 
نسمع تصريحا من هنا أو هناك واملضمون وجود أزمة الكهرباء 
في الصيف واحتماالت القطع املبرمج ونحن على هذه احلالة منذ 
سنوات طويلة ونقوم بكل سخاء مبادرين لبناء محطات كهربائية 
لدول أخرى فهل هذا معقول؟ على وزارة الكهرباء أن تبحث عن 
الكفاءات الوطنية لتش���رف على عملية اإلصالح والتطوير وأن 
تس���ارع في إصالح ما أفس���ده الدهر من آالت ومعدات أصبحت 

بأمّس احلاجة إلى تطوير.
التصريح األخير لوزير الكهرباء واملاء النشيط د.بدر الشريعان 
والذي طمأن فيه املواطنني واملقيمني بأن الكهرباء لن تنقطع في 
ش���هر رمضان ما هو إال تصريح تفاؤل���ي مرتبط ببقاء الطيور 
املهاجرة خارج الكويت، أما إن عاد املس���افرون بالسالمة فأعتقد 
أن الوضع يحتاج إعادة نظر، فلن يكفي 600 ميغاواط لش���عب 
سئم من احلر والتصريحات املتضاربة، وزادت السآمة من مؤشر 
احلرارة الذي ال يفارق ال���� 50 وال أحد يلتفت حلال هذا املواطن 
املس���كني والذي جتمعت عليه الضغوطات من قلة امليغاواطات 
ومع هذا تخرج لنا دراسة تقول ان الكويتيني من أسعد الشعوب 

في العالم »ودي أصدق بس قوية«.
أعلم علم اليقني ان د.الشريعان يبذل جهودا كبيرة حلل أزمة 
الكهرباء واالرتق���اء بالوزارة وقد س���معت الكثير عن مبادراته 
الرائعة وحكى لي أحد املقربني منه حبه للعمل والتطوير ورغبته 
اجلادة حلل مشاكل الوزارة ولذا نأمل من الوزير أن تعود احلمالت 
التوعوية للحد من ظاهرة اإلسراف والتبذير، فإننا اليوم أحوج 
ما نكون إلى املساهمة في غرس قيمة التوفير في نفوس املواطنني 
واملقيمني ألننا نفتقر إلى ثقافة الترش���يد والتي بسببها نواجه 

أزمة كل صيف وال عجب »مال عمك ما يهمك«.
> > >

مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل أعاده اهلل علينا وعليكم 
ب���كل خير بدأت تظهر األزمات وأواله���ا اللحوم وبعدها التمور، 
فهل فعال السبب الرئيس���ي لهذه األزمة هو التجار؟ أنا ال أعتقد 
هذا ولكنني أعتقد السبب أننا ولألسف ننكب على الشيء فجأة 
وكأننا ولألسف مقطوعون ولزيادة الطلب يقل العرض ويرتفع 
السعر في حركة ذكية من التجار ألن املهم أوال وأخيرا عند كثير 
منهم جمع امل���ال ال أن يأكل املواطن حلما أو مترا، ولعلنا نتعلم 

من هذه األزمات دروسا تفيدنا في املستقبل.
> > >

مازال البعض يستهزئ بأهل العلم والفضل حتى لم يعد لدى 
بعضهم ش���غل إال تتبع عثرات العلماء، ونذكر هؤالء بأن حلوم 
العلماء مس���مومة، واألجدر أن يعرف اإلنسان قدره فال يتعدى 

ذلك.
N_alkhaldi79@hotmail.com

قلم رصاص الحكومة.. 
وحائط حريتنا
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أثير الكلمة
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