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كنت عائدا من لندن، وجلس بجانبي ش����خص 
مظهره كان يدل على انه فلس����طيني او لبناني او 
سوري او احد األشخاص من الشام، وكان في غاية 
األدب واألخالق، إال انني فوجئت عندما بدأ احلديث 
معي يتحدث بلهجة كويتية بطالقة، وسألته عن 
س����ر هذا األمر، فقال انه من مواليد 1950 ولد في 
الكويت وان أباه جاء الى الكويت عام 1948 واشتغل 
في ش����ركة نفط الكويت KOC وكان مهندس����ا في 

البترول.
وقد اس����تعرضنا معا كيف كان احلال في ذلك 
الوقت، كم كانت األحمدي مدينة بعيدة عن الكويت، 
وكان الطريق الوحي����د للوصول إليها هو طريق 
املقوع، وكان طريقا بدائيا بالنسبة لطرقنا احلديثة 
بحارة واحدة وكانت احلوادث عليها كثيرة ألنها 
كانت الطريق الطويل الوحيد املس����فلت، وعشنا 
مع بعض ذكريات البر في ذلك الوقت وكيف كانت 
منطقة وارة والبرقان القريبة من األحمدي واحة 
جميل����ة، كنا عادة نذهب اليه����ا للتخييم في البر 
واصطي����اد األرانب، وهناك بع����ض الثعالب التي 
كانت جتول بحرية دون خوف ألن السيارات لن 
تدوسها والصحراء كانت متروكة لها دون منافسة 
من اإلنسان بسيارة الفورويل التي تصل الى اي 
بقعة في الصحراء تدمر كل بيئة جميلة بإزالتها 
للغطاء العش����بي ال����ذي كان يضفي على املنطقة 

اجلمال األخاذ.
جلست أحتاور معه عن حياته، وعلمت انه منذ 
والدت����ه في األحمدي عاش فيها حياة جميلة، ألن 
كبار املوظفني كانت لديهم مميزات كثيرة ويعيشون 
عيشة رفاه وراحة، وأرسله والده في سن العاشرة 
الى بيروت في مدرسة داخلية، ألنه لم تكن هناك 
مدارس ثانوية في األحمدي والسفر بني األحمدي 
والكويت كانت فيه معاناة كبيرة، وتعلم هو شخصيا 
حيث حصل على شهادة تخصص أيضا في مجال 
البترول، وعاد يعمل مع والده في الشركة ومازال 
يعمل، وكان عائدا من إجازته السنوية في لندن.

أمثال هؤالء بطبيعة احلال كثيرون وهم رجال 
ضحوا بالكثير م����ن أجل الكويت وتنمية ثروتها 
الطبيعية حتى متتعنا نح����ن بعائد هذه الثروة 
النفطية رغم ان اس����عار النفط ف����ي تلك الفترة 
كانت رخيصة جدا، ولم تتغير هذه األسعار حتى 
السبعينيات، واحلمد هلل أسعاره أصبحت ثابتة 
اآلن، ومرتفعة توفر لنا دخال كبيرا نأمل من اهلل 
سبحانه وتعالى ان تستمر وأال يضيع هذا العائد 
الكبي����ر في إعطاء عالوات وك����وادر جديدة حتى 
التفكير في شراء الديون االستهالكية، وإخواننا 
النواب يدغدغون مشاعر الناس بأنهم سيطالبون 
بذلك ويهمل هؤالء النواب املس����تقبل أمام ثروة 
غير متجددة وزائلة، وكل ما نصرفه اآلن سيكون 
على حساب أبنائنا وأحفادنا في املستقبل القريب، 
ألن هؤالء النواب أغلبهم ال يعرف وضع الكويت، 
وكل ما يهمهم ه����و ان ينهبوا الثروة ويوزعونها 
عل����ى ناخبيهم، أما األجيال املقبلة والغد فهو أمر 

ال يهمهم.
إذا كان هؤالء هم نواب الشعب ليس لديهم تفكير 
مس����تقبلي فكيف نتوقع من الشعب الذي انتخب 
هؤالء الناس الذين أمتنى أن يكونوا قادرين على 
حتمل مسؤولية تنفيذ خطة التنمية، ألن عملية 
التنمية صعبة جدا وأسلوب التخطيط يحدد مسار 
املستقبل، ويجب ان نعتمد على الرجال والنساء 

أصحاب اخلبرة والكفاءة.
وهذا األمر يجعلني أطالب الش����يخ احمد الفهد 
ب����أال يكتفي بطرح مش����روعات تنموية، بل عليه 
ان يجند اعدادا كبيرة م����ن اخواننا العرب الذين 
أفنوا أعمارهم ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عن 
الكويت، وعاشوا في الكويت بحلوها ومرها وهم 
الذين يتحملون عبء التنمية ويحققون أهدافها، 
وعلين����ا ان جنند أمثال هؤالء الذين س����يتولون 
العملية كما حتملوا بناء الكويت على مدى السنني 
املاضية، بدال من إحضار أعداد كبيرة من األجانب 
لتنفيذ اخلطة التنموية في حني ان هؤالء هم الذين 
سيكونون القادرين على حتمل مسؤولية التنفيذ 
بدال من األفواج اجلديدة، فأرجو التفكير جديا في 

اختيار الكفاءات إذا أردنا التنمية.
فأقول لألخ الشيخ أحمد الفهد: ال تفرط في هؤالء 
اخلب����راء ومن قاموا ببناء الكويت، واحرص على 
جتنيسهم حتى يكونوا سندا في تنفيذ طموحاتهم 
التنموية وستبقى الكويت إن شاء اهلل محطة لألكفاء 
وملتقى للعقول والكفاءات، لتسير التنمية بخطتها 
املرسومة دون عوائق، ألن القوى العاملة املقتدرة 
هي القلب النابض لعملية البناء والتنمية، وكان 
اهلل في عونك يا أخ أحمد، فالقضية كبيرة ومعقدة 
وليتك تستعني بالقدرات املتوافرة في الكويت حتى 
حتقق طموحاتك وطموحات الكويت، وأنت االبن 
البار احلريص على تغيير مس����ار املستقبل، وأنا 

على يقني بأنك قادر على ذلك.
وعس����ى اهلل ان يوفق����ك مل����ا فيه اخلي����ر لنا 

جميعا.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

التنمية تحتاج إلى رجال أصحاب خبرة

من غير إحراج

من يرفض قصر الفتوى 
على المختصين؟

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

األمر امللكي ال���ذي أصدره خادم 
احلرمني الش���ريفني املل���ك عبداهلل 
بن عبدالعزي���ز بقصر الفتوى على 
املختص���ني من أعض���اء هيئة كبار 
العلماء واملفتي العام، كان قرارا صائبا 
ومستحقا، أرجع األمور إلى نصابها، 
وأنهى فوضى الفتاوى، وحفظ للدين 
مكانته وللعلم���اء هيبتهم، فالعامة 
كما هو معلوم ال يفرقون بني العالم 
والواعظ، وبني الفقيه والقارئ، تغرهم 
املنمقة، وتبهرهم املظاهر،  الكلمات 

فتختلط عليهم احلقائق.
ق���رار ج���ريء ومش���كور، وفي 
توقيته املناسب، في ظل اتساع عالم 
الفضائيات والصحف وسائر وسائل 
االتصاالت ونقل املعلومة، قرار نتمنى 
أن يحتذيه سائر والة األمر في بلدان 
املس���لمني لتضييق اخلناق على كل 
من يريد النيل من هذا الدين العظيم، 
عبر إشهار الشاذ من الفتاوى وزالت 

العلماء.
وأول من سيرفض فكرة تطبيق 
مثل هذا القرار احلكيم في الكويت ليس 
أهل الدين كما قد يتوهم البعض، بل 
الدين اإلسالمي يأمر بذلك، ويحرص 
عل���ى التخصص، ويج���رم التقول 
على اهلل بغير علم، وإمنا سيرفضه 
وبال ش���ك »بنو ليبرال« ألن فوضى 
الفتاوى تخدمهم، سيرفضونها واقعا 
عمليا وإن ادعوا غير ذلك بلسانهم، 
ويكفينا أن نع���ود قليال إلى الوراء 
لن���رى تصريحاته���م ومجاهرتهم 
برفض فتاوى إدارة اإلفتاء املختصة 
في وزارة األوقاف، واجلهة املخولة 
رس���ميا بالتصدي للفتاوى، والتي 
تضم علماء وأساتذة معروفني بعلمهم 
وفقههم عند أهل الكويت، انظروا إلى 
رفضهم لفتواهم في الضوابط الشرعية 
للناخبة واملرشحة، وغيرها، في حني 
فرح القوم بشذوذ الفتاوى التي وافقت 
هواهم فأباح���ت االختالط والغناء، 

وأشهروها بقالب »آراء جريئة«.
أخي���را: البعض قد يظن أن قرار 
حصر الفتوى باملختصني قد يتعارض 
مع رفض اإلمام مالك لفكرة اخلليفة 
العباسي أبو جعفر املنصور في فرض 
مذهبه وموطئه على املسلمني، والذي 
قد يضيق من سعة الدين، ألن املقصود 
بالقرار امللكي هو حصر اإلفتاء في 
الشأن العام، الذي قد تترتب عليه آثار 
كبيرة كاملسائل املستحدثة اجلديدة 
التي يثير مجرد احلديث فيها بلبلة 
كبيرة وارتباكا، مثل حكم الس���عي 
في املس���عى اجلديد مبكة املكرمة، 
فاملصلحة تقتضي أال تخرج الفتاوى 
في هذا الشأن إال بعد اجتماعات عديدة 
لعلماء ربانيني مش���هود لهم بالعلم 
والتق���وى واحلكم���ة وفهم مقاصد 

الشريعة. 
dhari0395@hotmail.com

»هذه املعلومات تعرض حياة اجلنود وشركائنا للخطر، 
وتهدد أمننا القومي«.. كان هذا تعليق مستشار األمن القومي 
األميركي اجلنرال جونز لوسائل اإلعالم بعد أن مت تسريب 
وثائق سرية على أحد مواقع اإلنترنت املتخصصة في نشر 
الوثائق عبر أحد اجلنود التابعني للجيش األميركي ويدعى 
»ب.م« والذي اتهم بتحميل 150 ألف وثيقة أثناء عمله في 
معسكر عريفجان في الكويت، لتصبح هذه العملية هي األكبر 
على مستوى االختراقات للمعلومات العسكرية في تاريخ 
الدولة األميركية حيث وصلت إلى 92 ألف وثيقة عسكرية 
حتى اآلن والتي ترصد نشاط اآللة العسكرية األميركية في 

أفغانستان والعراق بني 2004 و2009.
ومع مطالبة الواليات املتحدة األميركية مبنع النشر، أكد 
صاحب املوقع أنه مستمر في ضخ املزيد من هذه الوثائق 
بعد التأكد من صحتها إميانا منه بالدور الذي تأسس عليه 
هذا املوقع وهو نشر املعلومات كوسيلة ملكافحة الفساد في 
الشركات واحلكومات والكشف عن كل االنتهاكات التي متس 
حقوق اإلنسان وألن املعلومات والوثائق التاريخية هي حق 
للناس في خلق تاريخ جديد لهم، لينتهي ما مت اقتباسه من 
صاحب املوقع، مع العلم أن النفوذ األميركي وقف هذه املرة 
عاجزا وغير قادر على احتواء هذا التسريب الذي من شأنه 
أن يضر باملصالح األميركية وحلفائها في املستقبل القريب، 
خصوصا بعد أن كشفت هذه الوثائق ما كان يدور من تناقضات 
بني احللفاء، أضف إلى ذلك أن املوقع واجه عملية التسريب 
على أنها مسألة تتعلق باملعرفة وأن مصادرة حرية التعبير 
هي ما تتعارض مع مبادئ الفكر الدميوقراطي التي تنادي 
بها الواليات املتحدة األميركية، وهو ما أعطاها احلجة في 
هذا اجلانب من جه���ة ومن جهة أخرى أن هذه الوثائق قد 
مت نشرها عبر أنفاق ودهاليز في الشبكة االلكترونية وال 
ميكن تفاديها بعد أن متت برمجتها لكي تنتقل من موقع إلى 
آخر ألكبر عدد من املتلقني، حيث نالحظ كيف اس���تطاعت 
مجموعة تتبنى مبادئ س���امية مواجهة االستبداد والقوة 
في محاولة لكش���ف زيف وادعاء خبث السياسة العاملية، 
أما على اجلانب اآلخر وأعني الش���أن احمللي فإننا نالحظ 
كيف متكن أحد األشخاص مبعتقداته ومبادئه الشخصية 
من عرض مجموعة من الوثائق السرية الدقيقة عبر إحدى 
احملطات ليورد مجموعة من املعلومات احلساسة وليحيط 
الغموض حول ما يدور س���واء من صحة هذه البيانات أو 
كيفية الطريقة التي مت تسريبها بها، ومما زاد املوضوع ريبة 
موقف األجهزة املعنية من هذه املسألة وكأن ما جرى ال يعدو 

سوى مشهد مقتبس ألحد مسلسالت رمضان.
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اجلميع يدرك ويقدر حجم املسؤولية الكبيرة امللقاة على 
عاتق اإلخوة القائمني على وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير 
الداخلية الفريق ركن متقاعد الش���يخ جابر اخلالد سواء في 
حفظ األمن في الب���الد مبختلف مرافقها أو من خالل توفير 
أقصى درجات الراحة للمراجعني ف���ي اإلدارات ذات الطابع 
اخلدم���ي مثل اإلدارة العامة للهج���رة أو املرور أو املنافذ أو 
اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وغيرها، وعلى الرغم 
من أنني ضد وجود ما يس���مى بالش���رطة النسائية )رأي 
ش���خصي( والتي أثارت حفيظة عدد من نواب مجلس األمة 
في الفترة األخيرة على اعتبار ان العمل ال يتالءم مع طبيعة 
املرأة اللطيفة والبعيدة كل البعد عن العنف، وان ظهرت في 
اآلونة االخيرة بعض حاالت النش���از إال ان ذلك ال ميكن أن 
يعمم على القاعدة الكلية، إال أن الوزارة تصر على التأنيث 
بطريقة أو بأخرى حيث حدثني أحد األصدقاء أنه قصد ذات 
يوم أحد مراكز اخلدمة املنتش���رة ف���ي البالد لتجديد جواز 
سفره املنتهي وإذا باملس���ؤول مينحه وصال ملراجعته بعد 
40 يوما وسأله صاحبي متعجبا: »ملاذا 40 يوما بالتحديد؟« 
فأج���اب بأنه ال توجد جوازات وهذه تعليمات عليا، فضرب 
صاحبنا أخماسا بأسداس »وطرت له طواري كثيرة« لعل من 
أبرزها مراجعة اإلدارة العامة للجنس���ية ووثائق السفر في 
الفروانية، ميكن املسؤول يعطف عليه ومينحه جوازا على 
الطاير، وأكمل حديثة قائال: لم يتغير احلال حيث كرر على 
مسامعي أحد املوظفني في االدارة العامة نفس االسطوانة من 
أنه ال توجد جوازات للطباعة وان فترة االنتظار للجميع هي 
40 يوما، والس���ؤال هنا ملاذا مت حتديد فترة االنتظار ب� 40 
يوما؟ ش���نو اجلواز نفاس يا جماعة؟ نحن في فترة صيف 
ومعظم الكويتيني يعشقون السفر، وهذا العذر غير مقبول 
م���ع انني مدرك متاما حجم العمل ال���ذي يقوم به مدير عام 
اجلوازات العقيد وليد الغامن، وهو من خيرة رجال الداخلية 
والذي ميضي س���اعات طويلة كل يوم ف���ي عمله، فإذا كان 
السبب نقص اجلوازات فهذا يدل على عدم وجود دراسة كافية 
ملعرفة األعداد الالزمة واملنتظر استغاللها من اجلوازات في 
فترة الصيف، فماذا عسانا أن نقول ملريض يبحث عن العالج 
باخلارج وحالته حرجة وخطرة، وبعد تفكير عميق أدركت 
حقيقة إصرار مسوؤلي اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 
على س���الفة ال�40 يوما حيث ان هذه الفترة جعلها اهلل في 
ش���رعه لتجديد املرأة بعد والدتها، وما يصاحب تلك الفترة 
من اضطرابات نفسية وجسدية، وجماعتنا وضعوها عقابا 
ملن يكتش���ف انتهاء جوازه متأخرا، ارحموا من في األرض 

يرحمكم من في السماء.
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- تدرين يا سارة، أنا من تزوجت وقاعدة 
اكتشف طبايع فيني تفشل.

- غريبة توج حتسني؟ هذا وانت متزوجة 
من 10 س���نه، عيل لو بعد عشرين سنة، شنو 

بتكتشفني؟ 
- ههه على قولتج، بس ما سألتيني شنو 

هالطبايع؟
- لو سألتج شنو بستفيد؟ أكيد بتخليني 

انتبه عن أشياء فيني، يبيلها ستر.
- تدرين اش���لون؟ كل وحدة فينا خليها تتكلم بصراحة عن 
األمور اللي متغيرة فيها وما ودها أحد يدري عنها، ميكن نفضفض 

عن اللي بنفسنا.
- ممم خوش عيل، ابدي انتي عن نفسج.

- ممم، أنا كل مازعلت من زوجي، أقفل علي داري 3 أيام، وهو 
يترجاني آكل عش���ان ما يصير فيني شي، ويطلع بالشينة عند 
أهلي، بس الصج اني حاطه حتت س���ريري ما جله حق أسبوع، 

وبعدها يضطر يراضيني بكل اللي أمتناه!
- وأنا مس���تغربه من ش���ي، ليش كل ما تهاوشت مع زوجي 
أذكره بالهدايا اللي شريتها له، لدرجه آخر مرة قالي تبيني أعصر 

اهدامي عشان العطر اللي شريتيه لي قبل سنه.
- وأنا مضايقني أني داميا أقول لزوجي واعيالي اني أنا اللي 
أطبخ الغدا، والصج ان شاندرا هي اللي تطبخ، وأنا ما أدخل املطبخ 

إال قبل ال نحط السفرة بعشر دقايق.
- وي شخباري.. أنا من زمان قاصه عليهم بهالسالفة، ساعات 

أشتري الغدا من برة وأقول لهم »صنع ايدية وحياة عينية«.

- ههه طلعتي مو هينة، بس السالفة األكبر 
من جذيه، اني قمت آخذ فلوس من زوجي بدون 
حاجة، يعني أقوله اني محتاجتهم لشي ضروري، 
وساعات )استغفرك ياربي ال حتاسبني( آخذ من 

جيبه بدون ال يدري. وأحطه بحسابي.
- ال عاد مو هالدرجه أنا عمري ما سويتها، 
بس اللي مضايقني اني داميا أغث أمه وأسوي 
فيها مقالب عش���ان تطلع من بيتي، وإذا ياب 
س���يرتها قمت أتشرق باسمها وأقوله هذي حسبة أمي ال حتاتي 

حاطتها بعيوني أفا عليك.
- تصدقني، طلعنا مو هينات على هالس���والف، ولو تكلمنا 

لباجر ما خلصنا.
- ههه، وأنا عندي لج سالفه شينة حدها سويتها بحمواتي، 

ما هقيت اشلون كنت شريره حزتها، هههه.
- هههه قولي قولي.. ومنكم نستفيد.

- ذاك اليوم كانوا أهل زوجي زايرينا عالعشا، وبعدين...
شي ما شفتوه:

- س���ارة.. أمس يوم رجعت البيت وتذكرت س���والفنا، قمت 
أضحك، وقلت: ليش ما نطلع كتاب ونس���ميه »كيد النسوان«، 

ونخلي احلرمي يطبقون اللي فيه على رياييلهم وحمواتهم؟
- وي م���ن صجج؟ أنا كل الل���ي قلته لج مو صج، بس كنت 

بساعدج عشان تفضفضني عن همومهج.
- يعني شنو؟

- يعني.. ربي يعني زوجج عليج ههه.
Falcom6yeb@yahoo.com
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