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اجتم���ع س���حرة السياس���ة والراجمون بغيبه���ا دون علم، 
وتساءلوا عن سر صمت النائب أحمد السعدون طوال األسابيع 
ال� 3 املاضية، حللوا وليتهم ما حللوا، وتباروا تنافس���ا وقاموا 
بتأويل صمته ملا يش���تهون، »ش���الوا وحطوا« وقالوا وقدموا 
رؤاهم وتفسيراتهم ألضغاث أحالمهم السياسية والتي ال تدور 

إال في فلك أدمغتهم.
بعضهم قرر محاسبة السعدون على صمته، والبعض اآلخر 
علق مقاصل الشك أمام رواد الدواوين التي يزورها متسائال: »هذا 

هو رجلكم قد صمت عما يجب أال يصمت عنه«.
بل إن بعضهم وكنوع من إبراء الذمة السياس���ية، رغم أنه ال 
يوجد لديهم نائب واحد ميثلهم، قدموا حتليال رباعي االجتاهات 

محاولني اصطياد طائر سر صمت السعدون.
س���هر اخللق جراء صمت الس���عدون واختصموا وبقي على 
صمته لم ينبس ببنت شفة بل تعلق بأستار الصمت، إلى درجة 
ب���دا وكأنه يبالغ في الغوص في صمته، حتى كان األمس عندما 
خرج مبؤمتر صحافي ليكسر حواجز الصمت، ويعلن صراحة 

أنه لم يتغير كما أراد أن يصور لنا البعض.
ترك���وا 35 نائبا يواصلون تصريحاته���م ليال ونهارا، كنوع 
من إثب���ات احلضور اإلعالمي وبعضهم لم يتحدث أصال منذ أن 
جلس على الكرسي األخضر وكأن »قطط السياسة السمان« أكلت 
ألس���نتهم، وبني تصريحات أولئك املستعرضني إعالميا وصمت 
»املأكولة ألسنتهم« بل احملكومة ألسنتهم ب� »رميوت كونترول 
الكبار«، كان السعدون وقلة من أعضاء مجلس األمة ال يتحدثون 
إال في مناس���بة وأحيانا يخلقون مناسبة ليتحدثوا فيها، وهذا 
ديدن السعدون منذ أن عرفناه سياسيا، في حديثه شغلهم، وفي 

صمته زادهم شغال.
في مؤمتره وضع النقاط على احلروف، وقدم صورة واضحة 
لتوجه كتلة العمل الش���عبي خالل املرحلة القادمة، لم يكن في 
تصريحه مهادنة ألحد وال »أخذ خاطر« وقال ما أراد أن يقوله صراحة 

وعالنية وعلى املأل أجمعني سواء أأعجبهم أم لم يعجبهم.
السعدون بصمته ثم كسره له بهذا املؤمتر قدم درسا سياسيا 
مجانيا لغالبية أعضاء مجلس األمة مبن فيهم أعضاء احلكومة، 
ليقول لهم »هكذا تكون السياسة وهكذا يكون تعاطيها«، في ذات 
اليوم خرج النائب الس���ابق وليد اجلري في لقاء مع برنامج »7 
+ 1« الذي يقدم���ه االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة ويبثه على موقعه اإللكتروني ونش���رته »اآلن« كامال، 
وأعلن أن هناك توجها رغم وجود تباين في اآلراء لتحول كتلة 
العمل الش���عبي إلى حركة شعبية سياسية حتمل اسم احلركة 
الدستورية الشعبية، وشخصيا ال أملك رؤية واضحة ملدى إمكانية 
جناح الدفع بذلك التوجه ولكنني أعلم أمرا واحدا هو أنه لو مت 
هذا التوجه وأعلن رسميا فستكون هذه احلركة السياسية أول 
حركة سياس���ية غير مؤدجلة تتأسس في تاريخ الكويت، كون 
بقية احلركات السياسية مت تأسيسها على قاعدة فكرية معينة 
)سلف وإخوان وقوميون أو ليبراليون( أما هذه احلركة فيما لو 
كتب لها النهوض فستكون أول حركة سياسية كويتية خالصة 
بقواعدها وانتماءاتها ورموزها، ورأيي أنها ستحمل اختصارا اسم 
»شعب« وليس »حدش« كما يروج ظرفاء السياسة أو باألصح 

ظرفاء أذناب الساسة.
> > >

كلمة شكر: كتبت عددا من املقاالت عن وزارة الصحة سابقا وكلها 
تصب في خانة تسليط الضوء على السلبيات، ولكن وسط فوضى 
وزارة الصحة هناك نقاط مضيئة من الظلم أن نأخذها بجريرة 
أخطاء بعض األطباء، فمثال في مركز حوادث البحر للعيون هناك 
دكتورة عيون اسمها منار دشتي وتساوي في عملها 100 طبيب 
من أطباء وزارة الصحة س���واء في طريقة استقبالها للمرضى 
أو حتى طريقة معاملته���ا ومتابعتها حلاالتهم، وأنصح الوزير 
الطبيب د.هالل الساير بأن يعمم منوذج هذه الطبيبة الكويتية 
»احلقيقي���ة« على بقية أطباء وزارته ممن يعاملون املرضى كما 

لو أنهم جاءوا ل� »يطروا« من بيت الذين خلفوهم.
Waha2waha@hotmail.com

ليلة القدر هي أعظم ليلة في هذا الش���هر الفضيل، إذ ان اهلل 
س���بحانه وتعالى أنزل فيها القرآن والروح واملالئكة، والصالة 
وطاع���ة الرحمن والدعاء من أهم العبادات التي يقوم بها املؤمن 
ويحرص عليها، فالبعض يعتقد انها ليلة السابع والعشرين، ولكن 
املؤكد انها تقع في العش���ر األواخر من هذا الشهر املبارك، فقيام 
هذه الليلة يجب احلرص عليه ليظفر املؤمن برضا اهلل سبحانه 
وتعالى ونبيه محمد ژ ويظفر باستجابة الدعاء واملغفرة، قال 
تعالى: )إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة 
القدر خير من ألف ش���هر، تنزل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم 

من كل أمر � القدر: 4-1(.
إن اهلل سبحانه وتعالى رؤوف بعباده ويسخر لهم الوسائل 
ليغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم، فاإلنسان احلريص على عباداته 
من صالة وزكاة وقيام الليل سيظفر برضا اهلل عز وجل ونبيه 
ژ ويرفعه الى أعلى الدرجات في الدنيا واآلخرة، فلنعد العدة 
لترقب ليل���ة القدر ونكثر من الطاعات والعبادات، وال ننس���ى 
الدعاء، قال تعالى: )وإذا س���ألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداِع إذا دعاِن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 

� البقرة: 186(.
ولنعمل آلخرتنا فهذه الدنيا جس���ر يسير اجلميع عليه فمن 
أطاع اهلل ورس���وله عبر هذا اجلس���ر الى بر األمان ومن عصى 
اهلل ورس���وله تعثر في عبور هذا اجلسر ولم ينفعه ما عمل في 
الدنيا، وآخرته تكون تعيس���ة، وعقابه وخيم من اهلل سبحانه 

وتعالى.

ثم���ة دروس عظيم���ة 
تقدمها لنا احلياة بني الوقت 
واآلخر، ولكن املشكلة أن هذه 
الدروس متر أحيانا من دون 
أن نستفيد منها، فالكوارث 
الطبيعية واحلروب تقدم 
مواع���ظ كبيرة على جميع 
األصع���دة، خصوصا بعد 

أن حتول العال���م إلى رقم من الديجيتال يؤثر ويتأثر 
ببعضه.

فاحلرائق التي جاءت على غابات روسيا قبل أسابيع، 
قد يظنها غي���ر املهتمني للوهلة األول���ى بأنها محلية 
ال تعن���ي أحدا غير موس���كو، ولكن حني نعلم أن هذه 
احلرائق دمرت ربع اإلنتاج من القمح الروس���ي، وأن 
رغيف اخلبز أصابته العوملة، فإن الكثير من نواقيس 
اخلطر ستدق، كون الصادرات الروسية من هذه املادة 
الغذائية ستتضرر كثيرا، ومعها ستتضرر الدول العربية 
املستوردة لها، ولم تكتف روسيا بإعالنها احلظر على 
تصدير احلبوب، بل إنها نفس���ها طلبت نحو 5 ماليني 
طن من احلبوب لتغطية حاجتها لهذا العام. وهو األمر 
الذي أدى ايضا إلى ارتفاع أسعار الشعير مثال بفارق 
150 دوالرا تقريبا، إلى جانب ذلك، فإن الدول األخرى 
املصدرة ستقلص من تصديرها متاشيا مع هذا االنكماش، 
وبالنسبة للدول املستوردة فقد تتقشف باستعمال ما 
لديها من حبوب، مما س���ينعكس على استهالك الفرد. 
فيما خفضت منظم���ة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
»الفاو« توقعاتها لإلنتاج العاملي للقمح للسنة احلالية 
بنحو 25 مليون طن، ولذلك يتوقع املراقبون »أو على 
األقل يخش���ون« حدوث أزمة على غرار األزمة املالية 

العاملية التي حدثت عام 2008.

والذي نستخلصه من 
هذا ه���و أن األمن الغذائي 
العربي بش���كل عام، هش 
وغير متماسك، وبإمكان أي 
سنبلة قمح أن تهزه، وهذا 
ينبئ بكوارث خاملة، مثل 
بركان متربص، ألن األمن 
الغذائي هو آخر اهتمامات 
الدول، حيث يأتي االهتمام بالتسليح بالدرجة األولى.

وهذا يقتضي من الدول العربية أن تعيد النظر في 
مواردها، والبحث عن بدائل، إذ إن أي اس���تقرار أمني 
مدني قوامه االستقرار األمني الغذائي، ويخشى املراقبون 
في تصريحات أدلوا بها لوسائل إعالم عربية أن يؤدي 
االرتفاع في أسعار القمح إلى ارتفاع في أسعار اخلبز، 
وهو ما قد ينذر باندالع مواجهات في بلدان عدة إذا لم 
تعم���د احلكومات إلى اتخاذ تدابير كافية للحفاظ على 

استقرار األسعار.
على العالم اليوم أن يعيد حساباته وفق االتفاقيات 
الدولية بشأن اإلنتاج والصادرات والواردات، وأن يغلب 
اجلانب اإلنساني في هذه املسألة على اجلانب االقتصادي 
واملصلحي والنفعي. وأن يتاح للدول أن تزرع ما يسد 
حاجتها من املوارد الغذائية وحتقيق االكتفاء الذاتي.

وهذا يفضي بنا الى السؤال عن إمكانية استصالح 
أراضين���ا جلعلها صاحلة لزراع���ة القمح، وهل جرت 
جتارب جادة لذلك؟ خصوصا ان جتارب اخرى جنحت 
كزراعة أنواع من اخلضراوات. ألننا لس���نا مبنأى عن 
أي كارث���ة اقتصادية مقبلة. فقد أثبتت »الدروس« أن 
عود كبريت يشعل في غابات روسيا من شأن حرارته 

أن تلسع العالم بأسره.
nasser@behbehani.info

رغم انني بعيد عن الكويت � بعض الش���يء � اال 
انني اعرف ان وزارة االوقاف الكويتية تعد واحدة من 
انشط الوزارات املماثلة في عاملنا العربي، وجهودها 
الدعوية بكل انواعها وصلت الى مناطق كثيرة في 
عاملنا العربي واالسالمي بل وفي معظم انحاء العالم، 
ولهذه املعرفة التي نفخر بها فقد استغربت كثيرا من 
اخلبر الذي نشرته »األنباء« الكويتية في 8 رمضان 
1431ه�، وملخصه ان وكي���ل وزارة االوقاف لقطاع 
املساجد السيد وليد الشعيب علل منع جمع التبرعات 
في املساجد بأنه قرار ال عالقة للوزارة به بل مصدره 
� كما قال � وزارة الش���ؤون االجتماعية باعتبار ان 
جميع اجلمعيات اخليرية تخضع لسلطة تلك الوزارة، 
واضاف: انه حاول مرارا االتصال بالوزارة املذكورة 

ملعرفة اسباب ذلك املنع لكنه لم يوفق.
لعله اراد بهذا التوضيح القول: انه ليس مقتنعا 
باالجراء الذي اتخذته وزارة الش���ؤون االجتماعية، 
كما انها لم تنس���ق مع وزارته، وانه � لذلك � فوجئ 

بذلك القرار.
ال اريد الدخول في تفاصيل فكرة منع جمع التبرعات 
والتي يرددها املانعون في دول اخلليج النني ال اراها 

مقنعة بالقدر الكافي!
االره���اب � كما يقال � هو الس���بب! واخلوف من 
اس���تغالل االرهابيني للمال الذي يجمع من املساجد 
او س���واها هو الذي جعل بع���ض الدول تتخذ ذلك 

القرار العجيب!
شخصيا ال انكر ان البعض استغل املساجد جلمع 
بعض املال لعمليات ارهابية، ولكن هذا العمل السيئ 
ليس مبررا كافيا ملنع جمع املال للفقراء واحملتاجني، 
والعملية هنا حتتاج الى تنظيم دقيق يوصل املال 
ملستحقيه ومينعه عن بعض االشرار، وال اعتقد ان 
العملية معقدة ال���ى درجة ان يكون املنع هو احلل 

االسهل.
طاملا تغنيت مبجلس االمة الكويتي، واثنيت على 
ادائه املتميز � قياسا على اداء البرملانات املشابهة �، 
قلت ذلك لصاحب السمو األمير عندما التقيته ضمن 
وفد للس���الم عليه، كما قلت ذل���ك لرئيس البرملان 
احلال���ي في لقاء تلفزيوني، اقول ذلك الصل الى ان 
من واجبات هذا البرملان ان يدرس هذه املسألة بجدية 
حتى ال يستغل البعض »االرهاب« مطية ملنع االعمال 
اخليرية وفي الوقت نفسه منع وصول املال اليدي 

العابثني بأمن البالد.
ووزارة االوقاف باعتبارها اجلهة املسؤولة عليها 
ان تتحرك في هذا االجتاه لكي تبقى صورتها ناصعة، 
ويبقى املستحقون في الكويت يجدون من يقف الى 

جانبهم وكذلك امثالهم من خارج الكويت.
القضية االخرى التي وقفت عندها قضية رفض 
دائرة االفتاء في ال���وزارة االعتداد بالفحص الطبي 
للداللة على اثبات النسب واالكتفاء بحق الزوج في ذلك 

بدليل آية اللعان التي وردت في القرآن الكرمي.
اع���رف ان مجمع الفقه في مكة املكرمة يقف الى 
جانب الوزارة، ولكن املجمع نفسه يعترف بالفحص 
الطبي في اثبات نسب املجهولني مثل اللقطاء ومن 
في حكمهم، فما املانع من اعادة بحث هذه املس���ألة 
في ظل الظ���روف احلالية التي نرى فيها تصرفات 
غير معقولة من آباء يرفضون االعتراف مبن يولد 
على فراش الزوجية نكاية بزوجاتهم؟! هذه حاالت 
قليلة � اعرف ذلك � لكنها مؤملة جدا للزوجة وأهلها 
ولذلك املولود، فإذا كان احلل في الطب احلديث فما 
املان���ع من ذلك؟ وهذا ليس ابعادا آلية اللعان لكنه 
مؤشر او مرجح مثل بعض املرجحات األخرى التي 
يأخذ بها القضاة او رج���ال التحقيق احيانا، ليس 
هناك ما مينع من االس���تفادة من كل املس���تجدات 
ولعل الوزارة ورجاله���ا تكون لهم املبادرة في هذا 

الشأن وسواه.

في يوم األربعاء املاضي 
ذهبت الى قصر الشويخ 
للسالم على سمو رئيس 
الش����يخ  الوزراء  مجلس 
ناص����ر احملم����د وتقدمي 
التهاني والتبريكات بحلول 
شهر رمضان املبارك أعاده 
اهلل علينا وعليكم وعلى 

األمة االسالمية باليمن والبركات، لن أفشي سرا ان 
قلت انني لم أتصور أن ترى عيني كل هذه اجلموع 
الغفيرة التي أتت لتهنئة سموه من جميع أطياف 
املجتمع الكويتي اجلميل في قصر سموه فعندما 
هممت بالدخول من البوابة الرئيسية للقصر وقعت 
عيناي على الكاتب في جريدة السياسة الصديق 
مشعل النامي فأكملت وعيناي تدوران في محيط 
القصر بتمعن للتعرف على الوجوه احلاضرة الى 
أن وصلت الى باب الدي����وان فاذا بالنائب د.وليد 
الطبطبائي يخرج من باب الديوان مرتس����مة على 
مالمحه ابتس����امة جميلة فأكملت مسيري الى أن 
توس����طت الديوان مع اجلموع التي تنتظر دورها 
بالسالم وعيناي مازالتا تتفقدان الوجوه احلاضرة، 
فهذا النائب السابق د.ناصر الصانع يصافح سمو 
الرئيس بحرارة مهنئا ومباركا بهذا الشهر الفضيل، 
فانتظ����رت مع املنتظرين ال����ى أن جاء علّي الدور 
ملصافحة س����موه وتقدمي التهاني حتى تش����رفت 
مبصافحته وس����ررت بابتس����امته وسالمه احلار 
وسؤاله عن احلال وخرجت من قصر الشويخ وأنا 
مسرور اخلاطر مبتس����ما ملا رأيت من ألفة ووئام 
تام بني ش����يوخنا األعزاء ونواب وكتاب اشتهروا 
مبعارضتهم لسياسة احلكومة لذلك اعتقد واجزم بأن 
حضور د.وليد الطبطبائي والنائب السابق د.ناصر 
الصانع والزميل مشعل النامي والكثيرين من نواب 
وكتاب ممن يعارضون سياسة احلكومة ما هو اال 
اثبات ودليل قاطع على أن املعارضة ليست لها أية 
خصومة شخصية مع سمو الرئيس وامنا تنحصر 
في اطار األداء احلكومي فقط ال غير وليس كما يروج 

البعض ممن عكفوا  له 
على تصوير اخلالف بأنه 
شخصي ساعني من وراء 
هذا التصوير الى خلق 
نوع من الص����راع بني 
األشخاص لالستفادة من 
خالف كهذا، لذلك نتمنى 
من سمو الرئيس ونواب 
املعارضة مبا ميلكون من رجاحة رأي وأصالة عقل 
عدم اعطاء الفرصة لكل من يحاول زرع جس����ور 
التعاون باأللغام، واملضي للغاية املنشودة اال وهي 
اعادة الكويت جوه����رة للخليج. ختاما أقول بأن 
الصورة أصبحت واضحة جلية ال تشوبها شائبة 
فلو كان األمر شخصيا كما يروج له ملا رأينا هذا الكم 
الهائل من نواب وكتاب معارضني ذهبوا لتهنئة سمو 

رئيس مجلس الوزراء في هذا الشهر الفضيل.
> > >

مناش����دة وصلتني عبر االمييل: عائلة من فئة 
املقيم����ني بصورة غير قانونية مكونة من 8 أوالد 
و5 بنات ووالدتهم املريضة، ليس لهذه العائلة من 
يعينها على معيشتها سوى رب العاملني بسبب القرار 
»احللمنتيش����ي« الذي أصدرته اللجنة التنفيذية 
للمقيمني بصورة غير قانونية التي حصرت الوظائف 
احلكومية حلاملي احصاء 65 فقط من هذه الفئة 
»ان كانت هناك وظائف أساسا«، فالعائلة أهلكتها 
الديون من خالل عالجه����م والدهم في أميركا من 
مرض السرطان، كفانا اهلل واياكم شر األمراض، 
الى أن توف����اه اهلل بعد ص����راع مرير مع املرض 
فوالدهم رحمه اهلل خدم حتت العلم الكويتي في 
القوات املس����لحة ما يقارب الثالثني عاما وشارك 
في حرب حترير الكويت وشقيقه عسكري وأسير 
سابق فهل من معني لفك ضيق هذه األسرة في هذا 
الشهر الفضيل لنرسم على محياهم االبتسامة قبل 
حلول عيد الفطر املبارك؟ ومنا الى أهل اخلير في 

بلد اخلير.
m.almashan@hotmail.com

د.هند الشومر

ليلة القدر

ألم وأمل

ذعار الرشيدي

سر صمت السعدون
وحزب »الشعب« الكويتي
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محمد المشعان

 نصف ساعة
في قصر الشويخ

بيني وبينك
د.محمد علي الهرفي

»األوقاف« بين إثبات النسب 
وجمع التبرعات!

وجهة نظر

د.ناصر بهبهاني

سنبلة تهز العالم!

نوافذ


