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كل فئة أنشئت لها جمعية أو 
منظمة حلقوقها »حقوق اإلنسان، 
احليوان، البيئة، البدون، العمالة، 
.. إلخ« ه���ذه اجلمعيات تطالب 
بحقوقها ل���دى احلكومات، فهل 
هناك جمعي���ة حلقوق املواطن؟ 
ال تستغرب عزيزي القارئ، فكل 
ما حصل���ت عليه هو من الوطن 

)األرض( وليس من احلكومة.. شركات أجنبية استخرجت 
البترول، ودول أجنبية تش���تري، وفاضت بنوكنا باألموال 
)والفلوس جتيب العروس( هل حكومتنا أبدعت بصنع شيء 
نتيجة خير هذه األرض؟ هل غيرت إحساسنا بالطقس مثال؟ 
ه���ل حدت من هروبنا في الصيف بأي وس���يلة أفضل؟ هل 
أنشأت قرية زراعية خضراء )غابة نخيل مثال( تعوضنا عن 
قرية املنقف وأبوحليفة )كمكشات( كما فعلت أميركا بزراعة 
ماليني النخل في صحرائها، نحن في الكويت زرعنا ش���بكا 
حملمية ملنع الدخول إليها ودون إضافة )زرع املجانني يطلعه 
رب العاملني(. نريد محمية حلماية املواطنني ولو بشبك، أين 
احلكومة من حماية املواطنني من الغزو اآلسيوي، أصبحنا 
أضحوكة، ومغفلني عند أميني من ش���عوب أخرى وبحماية 
حكومتنا لهم.. منذ نصف قرن كان يأتينا منهم خيرة شبابهم 
من عمالة )بالطلب العفوي( وعندما تدخلت احلكومة وفتحت 
مكاتب متخصصة لهم، وشاركت بوفود إلى مؤمترات العمالة 
)وليس لها عماله وطنيه تذكر(، وأخذت تسن القوانني ضد 
مواطنيها، وتلبسهم اخلطأ.. مثال يطلب املواطن سائقا يدفع 
دم قلبه للمكتب والطيران والرسوم ثم يفاجأ بأن السائق ال 
يعرف حتى املشي على رجليه فيضطر لتعليمه )بخسارة 
إضافية( وما أن يحصل على رخصة القيادة )مع كم حادث 
تصادم( حتى يتفرعن عليك هذا األمي اجلاهل، بعد ما رتب 
أموره مع شركة أو تاكسي جوال.. فيصبح املواطن أمام أمرين 
إما تسفيره وهو يعلم أن لديه عقد عمل آخر، وكأن ترجيعه 
لبلده زيارة ألهله بعد حصوله على شهادة القيادة واالرتقاء 
مبس���تواه، ثم يعود إلى الكويت وهو يطلع لس���انه علينا 
)حكومة وشعبا( مستهزئا. وإما أن يجعلوك »مجرما« حني 
تتنازل عن السائق جلهة أخرى، وتطلب آخر مرارا وتكرارا، 
وبذلك تصبح مرغما من جتار االقامات اخلاسرين، فضال عن 
قضايا احملاكم التي تطاردك حلوادث السائق وأفعاله وتظهر 

لك بعد س���فره، كونك كفيل��ه 
وكأنه قاصر )املواطن مآكله��ا 

من كل صوب(.
كنا نتمنى من وزير الداخلية 
أن يفزع لقومه وأهله، ويخترع 
ويؤسس نظاما يحمي إخوانه 
املواطنني ويحمي وطنه من أميي 
وجهال تلك الشعوب احلضارية، 
بأن يس���ن قرارا مينع عودة أي عمالة )مادة 20( مرة أخرى 
إال بعد س���نتني من املغادرة، مع التحقق من سبب إلغاء أي 
إقامة حتى ال يلدغ املؤم���ن من نفس اجلحر مرتني، وحتى 

يذهب اخلبيث ويبقى ما ينفع الناس.
> > >

استقدمت سائقا وعند وصوله اكتشفت أنه ليس بسائق، 
وحلاجتي املاسة وصعوبة استبداله، أحلقته بشركة تعليم 
وطلبت مضاعفة تعليمه، وبعد الفحص أجازته إدارة املرور 
وتسلم إجازة القيادة، وس���لمته سيارة جديدة وبعد فترة 
تسبب في حادث مروع )لم يصب( والسيارة إلى السكراب.. 
اقترح السائق أن أخصم من راتبه 10 دنانير لفقدان السيارة 
)وكانت حيلة منه خوفا من عقابه قانونا أو تسفيره(، وبعد 
شهرين فاجأنا كاذبا مبوت أبيه وبأنه يرغب في العودة لوطنه 
نهائيا، ورغم أنني لم أصدقه.. ولكن )فإمساك مبعروف أو 
تسريح بإحسان( فتم تسفيره، ثم أخذت أستفسر عنه شهريا 
باجلهات املختصة )مدعيا اس���تقدامه( وكان الرد لم يدخل 
الكوي���ت. إلى أن قابلته في الش���ارع وعرفت منه احلقائق، 
حيث ادعى الذكاء بقوله: لم ازور ولكني اس���تفدت من عدم 
فطنة وتدقيق املس���ؤولني، دخلت الكويت في املرة األولى 
ب�»ڤيزا« بترتيب االس���م حس���ب جواز السفر أ � ب � ج، أما 
الڤيزا الثانية فكانت بترتيب االسم كالتالي ج � أ � ب، فكيف 
مرت على موظفي اجلوازات مع أنه نفس جواز الس���فر في 
احلالتني؟ ثانيا: عند تبصيمه للمرة الثانية ألم يجدوا نفس 
البصمة باألرشيف لديهم من التبصيم األول عند برمجة أو 
فهرس���ة البصمة الثانية؟ ثالثا: كيف مت إعطاؤه رقما مدنيا 
ثاني���ا وهو ميلك رقما مدنيا آخر؟ م���ع العلم أن رقم جواز 

السفر.. لم يختلف ألم يكتشفه الكمبيوتر؟

Sbe777@hotmail.com 
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شخص واحد
 برقمين مدنيين

لمن يهمه األمر

حكومتنا من أطيب احلكومات على كوكب االرض، والطيبة ال 
تعني بأي حال من االحوال انها حكومة »زينة« او حكومة »فاعلة« 
بل »طيبة« تشبه طيبة اجلدات، عاطفية الى اقصى حد، تقدم قلبها 

على عقلها ب� 35 سنة ضوئية وشهرين.
طيبة اجلدات التي تتميز بها احلكومة جتعلها تعامل ش���عبها 
كأبن���اء لها او احفاد، ترعاهم تراقبهم تغضب منهم، صحيح انها 
ال تقتل ايا منهم في حال غضبها ولكنها اما حترمه من املصروف 
او حتبسه في غرفته ل� 10 ايام ومتنع عنه العشاء، وتغضب اميا 
غضب اذا انتقدها احد من ابنائها او احفادها الى درجة انها ميكن 
ان تصفه بأبش���ع النعوت ولكن س���رعان ما تتراجع عن وصفها 

وتقول: »اهلل يسامحك يا وليدي«.
وفي بلد يسعى للتحول الى املفهوم احلقيقي لدولة املؤسسات 
ال يوجد ش���يء اسمه التعامل مع افراد الشعب كأبناء او كأحفاد، 
وال يوجد في قواميس السياسة ما يقول ان احلكومة »ام حانية« 
او »جدة رؤوفة« وبقية الش���عب اطفال ينتظرون حنية او رأفة 

من أحد.
»حكومتنا اجل���دة« او »جدتنا احلكومة«، ادام اهلل ظلها وظل 
طيبتها، حتولت بطريقتها تلك الى وصية على كل شيء، وتستميل 
ابناء ضد ابناء، وتفرق بني احفادها في س���بيل ان تثبت طيبتها 
وتصم كل خارج عن طوعها بأنه يريد شق وحدة الطيبة الوطنية 
وانها مس���تعدة الن حترم ايًا من ابنائها »املارقني« من »امليراث« 

ايا كان هذا امليراث.
احلكوم���ة عليها ان تنزع عباءة تصرف���ات اجلدة عنها وتبدأ 
مبمارسة دورها كسلطة تنفيذية حقيقية وتبتعد عن مفهوم انها 
راعية الشعب وحامية حماه، فالقوانني املسنونة املنظمة والدستور 
حددت املسافات الفاصلة بني افراد الشعب وبني السلطات الثالث 
وبني احلقوق والواجبات، ولس���نا بحاجة ل� »جدة حكومية« او 
»حكومة جدة« لتخبرنا عن حقوقنا وواجباتنا كلما اس���تجد امر 

ما او طرأت قضية، القانون واضح والدستور اشد وضوحا.
احلكومة عليها ان تتخلى عن مفهوم الرعاية احلنونة للشعب 
وتلتفت للتنمية احلقيقية للبلد وان تقوم بدورها احلقيقي كسلطة 
تنفيذية وتبدأ التحرك كحكومة فعل ال حكومة ردة فعل عاطفية. 
ونصيحة اخوية و»حبية« لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان، هناك فارق كبير بني التصريح الثقيل والتصريح 
الذي يقصد به استدرار عطف اآلخرين، فعندما ُينتقد نائب رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك على لسان احدهم مهما قسا 
النقد يبقى نقدا، وان كنتم تعتقدون في احلكومة ان هذا االمر يعد 
تطاوال � كما وصفتموه � فعليكم اللجوء إلى القضاء ال التصريح 

»االستدراري«.
والشيخ جابر املبارك ليس بحاجة ملثل هذا النوع من التصريحات، 
ويكفي انه مأل املكان الذي ش���غله بشكل مينعنا حتى من انتقاده 
اآلن على األقل، الننا نعلم انه رجل يدير احلكومة بشكل مؤسساتي 

حقيقي، وال يديرها بطريقة اجلدات.
Waha2waha@hotmail.com

جمعت أوراقي وتوجهت إلى قس���م اإلخراج، كنت سعيدا ذلك 
املساء على غير العادة، رمبا ألنني لم أتابع األخبار يومها.. بحثت 
عن »صديقي« فلم أجده، س���ألت الزميل زي���ن عبدو: أين احلاج 

طلعت؟ رد بصوت حزين، عطاك عمره، اطلب له الرحمة!
يا لهذه الكلمة، كم هي قاسية ويا لوقعها على مسامعنا كم هو 
مؤلم، قلبت كياني وغيرت حالي في حلظتني، اعتراني االنكسار 
وأصبح وجهي شاحبا، مللمت أوراقي وأجزائي وخرجت، توارت 
ابتسامات الفرح خلف أستار احلزن، رغم أنني لم أظهر ذلك، آه.. 
كم نحن بارعون في إخفاء مش���اعرنا والتظاهر بالصالبة، يا لها 

من بالهة.
رغم طول املدة التي كنت ألتق���ي فيها باحلاج طلعت، رحمه 
اهلل، في اجلريدة، إال أننا لم نتحدث كثيرا، فالكل منهمك بأوراقه 
املبعثرة في كل اجتاه، العمل كثير والوقت قليل. قبل أشهر قليلة 
فقط تكونت بينه وبيني صداقة، جلست معه ليصمم لي إحدى 
الصفحات، اقترحت عليه أن تكون الصفحة بش���كل معني، فقال 
»وريني الصور«، وأخذ يتفحصها بسرعة، ثم رد »ما ينفعش«، 
أنا حعملها بالشكل ده، وراح يضرب على اآللة احلاسبة ويحسب 
الكلمات واألس���طر ويرسم ويخطط على »املاكيت«. قلت له بس 
يا حاج يا ليت تخليها بالشكل ده، وأخذت ألقي عليه اقتراحاتي 
السخيفة واملزعجة، فصرخ بصوت متقطع ومتعب من أثر السعال: 
»يابن���ي ما ينفعش انت عندك صور متانية عمود والكالم كتير، 
متتعبني���ش أنا راجل عيان وبش���تغل بنص رئة«، قلت خالص 
آس���ف يا حاج وألف ال باس عليك. بعد أيام عدت إليه وقلت له 
ألف ألف ش���كر يا حاج، فاكر املوضوع الل���ي عملناه، فزت فيه 
بجائزة الصحافة. ابتسم وقال »تعال اقعد، هو املوضوع كان عن 
إيه بالظبط؟« وأخذت أحدثه بكل سعادة، وأستمع إليه بكل فرح، 
اكتش���فنا في ذلك املساء أن بيننا اهتمامات مشتركة، واكتشفت 
أنه »مخترع« وقارئ جيد لألدب، يعشق التكنولوجيا والعلوم، 
كنت أس���تمتع كثيرا وأنا أس���تمع إليه حني يحكي.. »كان عندنا 
في مصر واحد اخت���رع جهاز، بتاع صغير كده حتط فيه موس 
احلالقة القدمية يرجع جديد خالص، حاربوه ومعرفش يبيعه، 
ده لو كان في أميركا كان زمانه دولقتي مليونير.. بس خد بالك، 
همه أصال مش حيسيبوه يعمله، عارف ليه.. الشركات الكبيرة 
م���ش حتخليه ألنه حيخس���رهم.«، رحمك اهلل ي���ا حاج طلعت 
وأسكنك اجلنة، أفتقد وجودك، رغم أنني مازلت أراك جالسا في 
مكتبك كلما نظرت إلى قس���م اإلخ���راج، أراك متأمال صابرا.. في 

انتظار ما ال يأتي.
bodalal@hotmail.com 

محمد هالل الخالدي

اطلب له الرحمة
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أكاد أجزم بأن الكثير من الكويتيني 
يشاركونني هذه التطلعات واألمنيات، 
فكثير من األمور احلياتية األساس���ية 
أصبح���ت أمنيات وتطلعات لألس���ف 
الشديد، بينما وصل أخواننا في اخلليج 
ف���ي دبي وقطر  العرب���ي وبالتحديد 
مرحلة اإلبداع في املش���اريع اخلدمية 
والبنية األساسية واملشاريع السياحية 
والترفيهية، بل وصل اإلبداع والسرعة 
في إجناز املعامالت احلكومية، والتي 
يشهد لها القاصي والداني، ونحن هنا 
ف���ي الكويت بالد العرب املعروف عنه 
األس���بقية في كثير من املجاالت منها 
الثقافية، العلمية، الرياضية، السياسية، 
االقتصادية، والطبية، وقد يطول املقام 
لس���رد كل ما هو إيجابي في الكويت 
سابقا، املش���كلة أننا أصبحنا تراثيني 
مبعنى أننا نعيش في أمجاد املاضي، 
ويعتقد البعض أننا مازلنا في تلك األيام 
النيرة، العجيب واحملزن في األمر أن 
آباءنا وأجدادنا قدموا الكثير لوطنهم في 
تلك الفترة الذهبية، لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه ماذا قدمنا نحن؟ اجلواب 
ال ش���يء يذكر غي���ر التخلف اإلداري، 
واخلدم���ي، والسياس���ي، والتعليمي، 

والطبي، وأمور أخرى.
ال شك أن هناك محاوالت فردية من 
بعض املخلصني سواء كانوا أطباء أو 
سياسيني، أو موظفني، أو جتارا، لكن 
العم���ل غير املؤسس���ي ينتهي بغياب 

الشخص املبدع.
دون أدن���ى ش���ك املس���ؤولية تقع 
بالدرجة األولى على احلكومة، كونها 
السلطة التنفيذية، كما تقع أيضا على 
مجلس األمة، أو لكي أكون منصفا أداء 
أعضاء املجلس الذي فقد الكثير منهم 

البوصلة السياسية. 
يتمن���ى الكويت���ي أن يحصل على 
الوظيفة مباشرة بعد التخرج، يتمنى 
الكويتي أن يحصل على الرعاية الطبية، 
وأن يحصل على سرير نظيف وغرفة 
مالئمة من غير واس���طة، وإذا تطلب 
األمر العالج باخلارج يتمنى أال يترجى 

فالنا او عالنا.
ويتمنى الكويتي عندما يذهب ألي 
وزارة أن تنجز معاملته بكل سرعة ومن 
غير عقد ومن غير ألف توقيع من الوكيل 
لغاية املراسل،  يتمنى الكويتي أن يدرس 
أبناؤه في بيئة صحية تربوية بعيدة عن 
التعسف في التعامل مع الطلبة وبعيدا 
عن التخلف التعليمي، يتمنى الكويتي أن 
يحصل على بيت العمر وهو في ريعان 
شبابه وفى مناطق سكنية ليس فيها 
انهيارات أرضية أو مرادم مشبعة باملواد 
امللوثة،  يتمنى الكويتي عندما يخرج 
من بيته ال يواجه ازدحامات خانقة في 
أغلب األوقات،  يتمنى الكويتي أن يرى 
الكويت متقدم���ة ومتطورة في جميع 
املجاالت، وأن يكون املخلصون األمناء 
الكفاءات ف���ي أماكنهم الصحيحة  من 
باملناصب القيادية وغيرها وأن يعزل 
اجلهلة والفاسدون والسذج وغير األمناء 

على وطنهم.
أخيرا وليس آخ���را، أمتنى من كل 
وزارة أن تستعرض عبر وسائل اإلعالم 
االجنازات العظيمة التي حققتها حتى 
اآلن في خطة التنمية، وكيف أدى ذلك 
لتطوير اخلدمات للمواطن وللدولة؟ 

سؤال بريء أمتنى اإلجابة عنه!
  almuzayenfaisal@yahoo.com 

الحلم الكويتي

فيصل حمد المزين

لعل الظ���روف التي عاصرها كلمة صدق
اإلمام جعفر ب���ن محمد الصادق 
گ )83 � 148 ه�( تشابه جانبا 
من ظروفنا اليوم، ففي هذه الفترة 
كانت الدولة األموية في نهايتها، 
والدولة العباس���ية في بدايتها، 
اقليمية سياس���ية  ضمن أجواء 
مضطرب���ة، ومش���حونة طائفيا 

بالتيارات الفكرية اإلحلادية وتبادل املقوالت الضالة كالزندقة 
والغلو في الدين، وكان التفاعل على أش���ده مع احلضارات 
الفارس���ية واليونانية، مما مّهد من جانب آخر لنمو حركة 
الترجمة وتصاعد العل���وم املادية كالفلك والطب والفيزياء 

والكيمياء والرياضيات.. إلخ.
وأمام ذلك كله يحدثنا التاريخ كيف واجه جعفر الصادق 
گ بصفته اإلمام الس���ادس في سلس���لة الشجرة النبوية 
احملمدية املباركة هذه املسؤولية، فقد عمل من جهة على حماية 
العقيدة اإلسالمية الصافية ضد كل ما ال ينسجم مع عقيدة 
التوحيد، مع توس���يع دائرة الفقه اإلسالمي وحفظ أصوله، 
فواجه أصحاب الفرق الكالمية وأصحاب اآلراء الش���اذة في 
مناظرات علمية بنفسه أو عبر أصحابه املخلصني، كما عقد 
مجالس التعليم والتدريس العقائدي والفقهي وتخرج على 
يدي���ه أو على يدي تالميذه مئات العلماء الكبار الذين يدين 

لهم املسلمون حتى اليوم بآرائهم الفقهية.
يقول النجاش���ي في رجاله عن أحده���م: »أدركت في هذا 
املسجد )مسجد الكوفة( تس���عمائة شيخ كل يقول حدثني 
جعفر بن محمد«، ونقل األمني العاملي عن احلسن بن زياد: 
»سمعت أبا حنيفة، وقد سئل عن أفقه من رأيت؟ قال: جعفر 
بن محمد«، وقول أبي حنيفة عن نفسه كذلك: »لوال السنتان 
لهلك نعمان« � يقصد الس���نتني اللتني تتلمذ فيهما على يد 
اإلمام الصادق گ � وينقل عن مالك بن أنس قوله: »ما رأت 
عني وال سمعت أذن وال خطر على قلب بشر أفضل من جعفر 

بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا«.
ويعلق الش���يخ الدكتور محمد أبوزهرة في مقدمة كتابه 
اإلمام الصادق: ».. وكان له فضل األستاذية على أبي حنيفة 
ومالك، فحسبه ذلك فضال، وال ميكن أن يؤخر عن نقص وال 

يقدم غيره عليه من فضل...«.
هكذا كانت الغيرة على اإلسالم دافعا ليتوحد املسلمون ضد 
التهديدات الفكرية اإلحلادية ويلجأ اجلميع إلى بيت النبوة 
ومعدن الرس���الة فيغترفوا ما يعينهم للحفاظ على اإلسالم 

ومواجهة اآلراء الشاذة.
ورغ���م ذلك اال ان األس���تاذ 
الكبير اإلم���ام الصادق گ لم 
يهمل جانب العلوم املادية حتى 
ال يفت���ن الن���اس باحلضارات 
األجنبية ففجر أسرار هذه العلوم 
وعقد مجالس التحصيل العلمي 
لها، وكان � على س���بيل املثال � 
العالم الكيميائي ابن حيان أحد تالميذه وقد ألف كتابا في هذا 
الشأن تضمن خمسمائة رسالة من الصادق گ في الكيمياء 
)انظ���ر التفاصيل: دائرة معارف القرن العش���رين لوجدي 
ط3 ج3 ص109(، كما له رس���ائل ف���ي التجارة والصناعات 

واالقتصاد و... الخ.
ونتيجة االنبهار باإلمام جعفر الصادق گ حاولت اخلالفة 
العباسية استمالته وجتييره لصاحلها، لكنه كان واعيا ملثل 
هذا التقرب الذي قد يكون فيه بيع لدينه، وهو املعصوم گ 
فقد كتب اخلليفة العباسي املنصور إلى اإلمام الصادق گ 
يطلب قرب اإلمام ومصاحبته: »لم ال تغش���انا كما يغشانا 
الناس؟!«، فكتب إليه اإلمام الصادق گ: »ليس لنا ما نخافك 
من أجله، وال عندك من أمر اآلخرة ما نرجوك له، وال أنت في 
نعمة فنهنئك، وال نراها نقمة فنعزيك«، فكتب إليه املنصور: 
»تصحبنا لتنصحنا!«، فأجابه الصادق گ: »من أراد الدنيا ال 
ينصحك، ومن أراد اآلخرة ال يصحبك« )انظر اإلمام الصادق: 
أبوزهرة ص139(، ويعلق على ذل���ك عبدالرحمن اجلوزي: 
»جعفر بن محمد بن علي بن احلسني كان مشغوال بالعبادة 

عن حب الرئاسة«، )صفوة الصفوة ج2 ص94(.
نعم، مثل هذه اجله���ود العظيمة واملكانة الكبيرة لإلمام 
جعفر الصادق گ، في فكر اإلسالم وقلوب املسلمني ال ميكن 
ان تشوهها بضعة أفعال وأقوال غوغائية من هنا أو هناك، 
قال الصادق گ البن جندب: »بّلغ معاش���ر ش���يعتنا وقل 
لهم: ال تذهنب بكم املذاهب، فواهلل ال تنال واليتنا إال بالورع 
واالجتهاد في الدنيا ومواس���اة اإلخوان في اهلل، وليس من 
شيعتنا من يظلم الناس« )حتف العقول للحراني )من القرن 

الرابع( ص223(.
السالم على اإلمام جعفر بن محمد الصادق يوم ولد ويوم 
استش���هاده في مثل هذه األيام 25 شوال 148 ه�، حيث دفن 
بالبقيع قرب جده رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
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