
 االثنين
  ٢٩  نوفمبر ٢٠١٠ 

 19 
 آراء راء راء  آراء راء راء  آراء 

 فهمت كل ما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء 
التي بثت مسجلة في املؤمتر السنوي الحتاد طلبة أميركا 
عـــدا جملة واحدة لم أفهمها وهي: «نتقبل وجهات النظر 
بانفتـــاح»، لم أبلعها، بل إنني أعدت قراءتها مرة ومرتني 
وثالثة حاولت أن أحشـــرها في دماغي فعجزت، حاولت 
أن أعلقها على صدر حائط مشهدنا السياسي فكانت تقع 

في كل مرة.
  فاجلميع يعلـــم أن هناك كاتبا كويتيا اســـمه محمد 
عبدالقادر اجلاسم سجن بسبب وجهة نظر، حسنا لنقل 
انه جتاوز وجهة النظر إلـــى ما هو أبعد، ولكن ماذا عن 
«االنفتاح» الذي ورد في اجلملة، االنفتاح هنا مطلق ويجب 
أن يكون مطلقا في بلد يسعى نحو الكمال الدميوقراطي، 
أعني القول بـ «نتقبل بانفتـــاح» وهي اجلملة التي البد 
وأن تأتي متوازنة مع ما يحدث على أرض الواقع املظلل 

بدستورنا.
  الكالم ســـهل وال يوجد أســـهل من تصفيفه وتنميقه 
وتهذيبه، ولكن الصعب هو مـــدى مطابقة ما نقوله مع 
الواقـــع، ال ميكن أن نقول أن الدنيا أظملت في الســـاعة 
الســـابعة صباحا، كما أنه ال ميكن أن نقول أن حكومتنا 
«تتقبـــل وجهات النظر بانفتاح» وهناك محكوم بســـنة 

سجن بسبب رأيه.
  اجلاســـم قال رأيه، قال ما يعتقد به، مارس ما يعتقد 
أنه مباح، جتاوز فـــي رأيه، نعم جتاوز، ولكن احلكومة 
جتاوزت أيضا في خصومتها للكتاب وبانتقائية شديدة، 
هناك أخطاء في احلكومة وأخطاء في املمارسات وال ميكن 

السكوت عنها.
  هل تريدونها مقاالت «كله متام يا افندم»، ال، فاألخطاء 
موجودة ما وجد البشر، وال يوجد في الدنيا بلد كله يعمل 
وفق شعار «كله متام يا افندم» إال البلدان العربية، ومؤخرا 

انتقلت العدوى إلينا بفضل مالحقة الكتاب قضائيا.
  هل تريدونها بلد «كله متام يا أفندم»؟ سنوافقكم ولكن 
حاسبوا املقصرين وعلقوا مشانق احملاسبة لكل مخطئ 
ومتجاوز وسارق للمال العام، وانقلوا مشاريعكم املليارية 

من الورق إلى أرض الواقع دعونا نراها رأي العني.
  إذا كان القصد من إيراد تلك اجلملة هو ألنها ستقال في 
أميركا، في محاولة لتحسني صورتنا في بالد العم سام، 
فال أعتقد أن حتسني الصور يأتي بإطالق اخلطب الرنانة 

بل عبر املمارسة احلقيقية.
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 نســـمع كثيرا عن احلمالت التفتيشية التي تقوم بها 
البلدية ضد احملالت واملخازن املخالفة وخاصة تلك التي 
تقوم ببيع وتخزين املواد الغذائية وجميع هذه احلمالت 
التفتيشية حتظى بتغطية إعالمية واسعة كي يتصور 
املواطن أن األجهـــزة األمنية والفنية، باملرصاد لكل من 
يتاجر بصحة الناس، وسمعنا قبل عيد األضحى املبارك 
بأيام وعبر وسائل اإلعالم أن البلدية قامت بإتالف ٤٠ طنا 
من اللحوم الفاسدة، وال نعرف كيف دخلت هذه اللحوم 
الفاسدة إلى البالد؟ ومن املستورد لهذه البضاعة التالفة؟ 
وما اإلجراءات القانونية التي اتخذت ضد من قام بتعريض 

حياة الناس للخطر مقابل حفنة من الدنانير؟
  وقبل أيام قليلة أيضا وخالل جوالت تفتيشية إلحدى 
فرق العمل املشـــتركة بـــني وزارات البلدية والداخلية 
والتجارة مت ضبط كمية كبيرة من املواد الغذائية التالفة 
والفاسدة وغير الصاحلة لالستهالك اآلدمي في أحد املخازن 
املخالفة التي تنتشر مع األسف وال تخضع للرقابة رغم 
عدم حصولها على تراخيص لألنشـــطة التي متارسها، 
وال يتم فيها تطبيق االشتراطات الصحية للعمالة وهذا 
بخالف سوء التخزين للمواد الغذائية، لكن األمر احملزن 
في تلك الضبطية أن صاحب البضاعة الفاسدة ومستأجر 
املخزن هو وافد عربي ومن أصحاب الســـوابق، حسب 
مسؤولني في البلدية، ذلك الوافد استباح أرض الكويت 
للمتاجرة في صحة الناس دون أي حســـيب أو رقيب، 
وعندما علم بأمر الضبطية غادر البالد عن طريق املطار 

بكل استهتار واستهانة بقوانني الدولة.
  الغريب أنه عند االستفســـار من مسؤول في البلدية 
عن الســـبب وراء عدم تســـجيل قضية فورية ضد ذلك 
الوافـــد وعدم منعه من الســـفر أفاد بأن صالحية فريق 
الطوارئ تنتهي عند حترير املخالفات فقط، وأن البلدية 
ال متلك احلـــق في عملية إلقاء القبـــض أو اإلحالة إلى 
النيابة العامة، فهذا العذر أقبح من الذنب، فلماذا إذن مت 
تشكيل جلنة مشتركة من البلدية والداخلية والتجارة؟ 
وما دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة املشـــتركة أم 
أن هناك ضغوطا مورســـت على أعضاء اللجنة من قبل 

بعض املسؤولني بالدولة؟!
  وهل هناك شريك كويتي لهذا الوافد العربي في هذه 
اجلرمية أم أن هذا هو أســـلوب جديد في عالم اجلرمية 
املنظمة، والذي يقوم من خالله صاحب الشركة أو املخزن 
وهو املجرم احلقيقي باالتفاق املسبق مع أحد العاملني 
لديه بتحويل االتهام إليه مقابل مبلغ من املال إضافة إلى 
تهريبه من البالد في حال مت اكتشاف اجلرمية، وضمان 
إغالق ملفها نهائيا؟ فهل يستطيع الوافد األجنبي مزاولة 
العمـــل التجاري من دون رخصـــة أو إقامة أو متويل؟ 
والسؤال األهم كيف خرج هذا الوافد العربي من البالد بعد 
أن استباح بطون املستهلكني خاصة أنه ارتكب جرمية 

بشعة تصنف ضمن جرائم اإلبادة اجلماعية؟
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 خطوات

 كل من زار «ســـوق لندن» كان 
يالحظ فـــي الزاوية اليمنى رجال 
بسيطا يجلس على طاولة صغيرة 
يحيط بـــه اربعة او خمســـة من 
اصحابـــه، وكان شـــعلة املجلس 
كله، ضحك وقصص عن جتاربه 
الكثيرة وعن سفراته الطويلة حيث 
كان يسافر جللب البضائع لسوقه 
الكبير، عرفته قبـــل اكثر من ٣٠ 
سنة عندما كان في سوقه القدمي 
سوق اخلليج، وقبل ذلك مع اخيه 
في دكان صغير قرب سوق واجف، 
انتعشت جتارته مع اخيه، احدهما 
فتح محالت صادق في شارع تونس، 
اما هو، االخ االكبر، ففتح ســـوق 

اخلليج وبعد ذلك سوق لندن.
  ورغم انهمـــا تفرقا وكل منهما 
اصبح له عمله وجتارته، اال انهما 
بقيا اخوين متحابني مع انهما كانا 
يعمالن في نفس املجال، كان ابراهيم 
رحمه اهللا هو الذي تعلم املهنة وبنى 
نفسه من ال شيء، وعلم أخاه ايضا، 
فأصبح االثنان مثاال لصدق املعاملة 
وخدمة العمالء، وكانت للمرحوم 
ابراهيم طموحات كبيرة، وكان فعال 
رجال عصاميا ينظر للبعيد وعنده 

جرأة التاجر الكويتي املعهودة.
  وكان يقول لي دائما ان مثله في 
حياتـــه كان املرحوم والدي الذي 
كان في شبابه وفي بداية جتارته 
يشجعه ويحثه على العمل واملثابرة، 
ونصيحته الدائمة له كانت مخافة 
اهللا في جميع اموره، وكنت استحي 
النه يناديني دائما عمي، وكنت أقول 
له يا أخ ابراهيم انني مبثابة األخ 
االصغر لك وال يجوز ان تقول لي 
عمي، وكان يرد علي انني ما زلت 
اشم فيك رائحة املرحوم الوالد، فهو 
الذي شـــجعني وعلمني وجعلني 

اسير على الطريق الصحيح.
  مات ابراهيم ورحلت االبتسامة 
الدائمة التي كنت جتدها عنده، أذكر 
أنه رغم تعبه في بعض االوقات من 
بعض ما كان يعانيه من االمراض، 
كان يحـــرص على ان يكون دائ ما 
الزبون اسوة بعشرات  في خدمة 

العمال الذين يخدمونه.
  سيظل ابراهيم في ذاكرتي، ذلك 
االنســـان املكافح الذي بنى نفسه 
وحافظ على السمعة الطيبة، وكان 
يخشى اهللا في اعماله، ويتأكد من 
احلالل واحلرام في معامالته فهو 
دائما يقدم للعميل احسن البضائع 
ويرفض اي نوع من الغش او عدم 

اجلودة.
  ذهب ابراهيم رحمه اهللا وبقي 
آخر ابنائه خليل، بعد ان فقد اثنني 
ابنائه، وانا علـــى يقني ان خليل 
سيستمر على نهج ابيه ويحرص 
على الصدق واالمانة وان يحتضن 
اسرته وتظل عالقته مع عمه طيبة، 
وادعو اهللا ان يطـــرح البركة في 
جتارتهم وان يوفقهم، راجيا من اهللا 
ان يسكن املرحوم ابراهيم فسيح 
جناته، وان يلهمنا جميعا الصبر 

والسلوان.
 

 إلى أول رئيس أســــود في تاريخ 
أميركا... حتية طيبة وبعد 

   مما ال شــــك فيه أنكــــم تعرضتم 
للتمييز العنصري واالضطهاد والظلم 
في حقبة مضت من التاريخ األميركي، 
واليزال هذا األمر بصور مختلفة وإن 
عدلت القوانــــني، بينما كانت األلوان 
تتجمع في مكــــة املكرمة في جزيرة 
العرب ال فرق فيها بني أسود وأبيض 

وأحمر، ومعيار املفاضلة بينهم كان واليزال هو التقوى. 
  إلى الشــــعب األميركي كافة وإلى الفئة السوداء في الواليات 
املتحدة األميركية خاصة.. لقد جترعتم الظلم في يوم فهل حتبون 
أن تذيقــــوه ألناس آخرين أبرياء؟ هــــل أصبحت دميوقراطيتكم 
تكيل مبكيالني في بلداننا؟ وهل أصبحتم معصومني منزهني عن 
اخلطأ؟ هل تقبلون بأن يتدخل اآلخرون في شــــؤونكم الداخلية 
السياسية والعســــكرية؟ هل تقبلون برئيس للواليات املتحدة 

األميركية مسلم؟ 
   ردا على تقرير اخلارجيــــة األميركية املزعوم والذي ال نعلم 
كم قدر ثمنه من النفط اإليراني باإلضافة إلى مكاســــب سياسية 
في املنطقة ســــتتبخر قريبا، كما تتبخر قطرات املاء في صحراء 
قاحلة حارة. وأذكركم أيها األصدقاء بالتاريخ.. ومبا أنكم جتيدون 

القراءة فسأترك لكم االستنتاج ومعرفة حجم اخلطأ. 
  مفارقة عجيبة هم من ينعتكم بالشيطان االكبر وقوى االستكبار 
في الوقت نفسه تتوددن اليهم، اعداء فوق الطاولة واصدقاء من 

حتتها. 
   لم تعرف الكويت يوما متييزا بني فئة وأخرى او دين وآخر، 
فكان واليزال البشــــر مبختلف أديانهم وألوانهم يتوافدون على 
الكويت للعمل وكســــب الرزق، ولم يسجل في تاريخ الكويت أي 
عمل عنصري أو مجزرة او قتلى ابرياء أو حتى جرحى جراء اي 

شكل من اشكال العنف سواء الفكري أو العقائدي؟ 
  فهل استكثر حلفاؤنا املضطربون في سياساتهم مؤخرا علينا 
هذا األمر؟ وهل أصبح «حقوق اإلنسان» تطبق علينا نحن فقط 
ويتم التجاوز عن إســــرائيل وإيران. ال بل حتى عندكم في أرض 
األحــــالم أم لم نعد حلفاء صاحلني في هذه املرحلة من الزمن، أم 
تغيرت املصالح بني ليلة وضحاها؟ مصالح ارسى قواعدها الرئيس 

الراحل ترومن وأكد ذلك الرئيس األميركي جورج بوش األب.
  أخوننا الشيعة... هل أصبحتم اليوم مظلومني في الكويت؟ أال 
توجد لكم حســــينيات في كل ركن وزاوية، أال تقيمون شعائركم 
٢٤ ســــاعة ليال ونهارا وفي كل عام وتطالبون بثأرة؟ أال تعلون 
بأذانكم في سماء أغلبية ال تعتقد مبعتقداتكم؟ الم تتقلدوا املناصب 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية رفيعة املستوى 

دون عوائق تذكر؟ فمن املظلوم؟ 

   اتهم احد احملامني املثيرين للجدل وهم 
في وقتنا هذا كثر، الكويت بأنها متارس 
التمييز االجتماعي والديني؟ وعلى الرغم 
من ارتدائه مالبس العرب والكويتيني، فلن 
نستغرب بلسان من ينطق، وسؤالي لهذا 
الكافر بالنعمة التي أعطاها اهللا إياها ومنَّ 
عليه، أال تعيش في رغد وامن وامان وحرية 

عكس الذين لم يعبروا البحر شرقا؟ 
  «ألســــت متارس شــــعائرك» كل عام 

وبتنظيم أمني وحماية من قبل رجال االمن الكويتيني؟ 
  هــــل غفلت ام تغافلت عن هذه النعم الكبيرة والتي يحلم بها 
الكثيــــر في الضفة االخرى من اخلليــــج العربي، ام ان الهدف ان 

تنطق الكويت بالفارسية؟ 
  أيتها احلكومة أ........ تتغاضني عن امور كثيرة على حساب 
أغلبية تسكن بسالم ومحبة مع األقلية، فالى متى نقدم التنازالت 
نتيجة ضغوط خارجية والتي باتت ملموسة في كثير من االمور 
سياسية كانت، أو اقتصادية وحتى اجتماعية، إلى متى املساجد 
تراقب خطبها وخطباء منابرها، ويفصلون ملجرد إبداء الرأي في 
أمور عقائدية؟ اليســـت املساجد للمسلمني كافة؟ اليس املسجد 

احلرام يصلي به جميع املسلمني؟ 
  وســـؤالي، ملاذا أجبرت جميع املصارف علـــى حتديد املبالغ 
املالية ومعرفة من يرســـلها ومن يستقبلها ومتت مراقبة جميع 
االنشطة واالموال اخليرية، بينما يتغاضى عن اآلخرين واموالهم 
جتـــوب العالم حتى بلغـــت ادغال افريقيا أيـــن العدل ومن هم 

املظلومون؟
  الى من يعقل من الساسة، إن دميوقراطية أول رئيس أميركي 
اسود هي املباركة لزعيم حزب خسر مقعده في رئاسة الوزراء في 
العراق على تولي مقعد الرئاسة مرة أخرى؟ فهل تتوقعون لونا 
أســـود من ذلك ملستقبل العالقة بينكم ان لم تقودوا الدفة بحزم 
وصراحة ووضوح، بأننا ال نقبل بتقرير مسيس ألهداف «االنكل» 
سام يعرفها متاما وليس على حسابنا مهما كانت الصداقة قوية 

بني الكويت والواليات املتحدة األميركية.
  أعلم ان النار بالغة أوجها وال اتوقع شيئا من رئيس احلكومة 
فقد وجهنا رسائل كثيرة ننصح ونقترح لكن ومع االسف الشديد....

ال تعليق.
  أفيقــــوا فقد جاهروا بالســــوء، أفيقوا فهم يشــــوهون صورة 
إعالمكم ومجتمعكم ويزيفون الواقع، فهذه جمعية حقوق اإلنسان 
الكويتيــــة تطعن في بلدها بدس الســــم بالعســــل، هذه محاولة 
واضحة لنســــخ تاريخ املجتمع الكويتــــي العربي االصيل، الذي 
جبل بالفطرة على احملبة والتسامح واإليثار وحب اخلير.. اللهم 

هل بلغت اللهم فاشهد.
 almuzayenfaisal@yahoo.com  

 فيصل حمد إبراهيم المزين

 هل قدر على الكويت 
أن تنطق بالفارسية

 كلمة صدق

 AIDS اإليـــدز هنـــا ليـــس 
املعـــروف، لكنـــه اختصـــار 
 Acquired Experience Deñciency
Syndrome ومعناهـــا «فقدان 
اخلبرة املكتســـبة». فقد كانت 
حكومة الكويت تتميز بامتالكها 
خبرات متنوعة نتيجة جتاربها 
واالســـتعانة بخبراء عامليني 
وإرسال أبنائها الكتساب اخلبرة، 
وكانت بعض الدول تســـتعني 

وترســـل الوفود للكويت لكسب اخلبرة واالطالع عليها ومن ثم 
تبنـــي تلك الدول نهضتها ومشـــاريعها، وبذلك تختصر الوقت 

واجلهد واملال.
  إن مـــا نراه هذه األيام من تخبط في القرارات يوحي إلينا ان 
حكومة الكويت أصابها االيدز AEDS، لذا فقد فقدت معه مخزونها 
من اخلبرات السابقة التي سطرتها حكومات الكويت السالفة. مثال 
على ذلك حني رزق اهللا الكويت بالنفط رســـمت حكومة الشيخ 
عبداهللا الســـالم، رحمه اهللا ما يســـمى بتوزيع الثروة، وكانت 

اخلطة كصيد عشرة طيور بحجر واحد.. كيف؟
  ١ ـ مت اســـتمالك كل أراضـــي العاصمة حتـــى من غير حاجة 
لها، وهذا في حد ذاته اســـتثمار حيث تضاعفت أسعار األراضي 

واملستفيد الدولة.
  ٢ ـ عند رســـم املخطط الهيكلي للعاصمة، مت تخطيطه على 

أرض فضاء مملوكة للدولة ودون معوقات.
  ٣ ـ انتقل املواطنون ملساكن حديثة وجميلة كل حسب ذوقه، 
وشوارع وقطع منظمة، كانت احلكومة ترسم وتخطط واملواطنون 
ينفذون، فأصبحـــت الكويت لوحة جميلة بتعاون احلكومة مع 

الشعب.
  ٤ ـ حتسنت حياة املواطن وطباعه وعاداته والذوق العام.

  كل ذلك ســـببه تثمني بيت قدمي ال تتجاوز مساحته ٣٠٠ متر 
مربع، قلب حياة املواطن إلى حياة عصرية. وكان املواطن يعتقد 
انه هو الرابح ألنه باع احلكومة بيته بأغلى األسعار (ذلك البيت 
الذي ال يبعد عن البحر والصفاة ومركز العاصمة وأسواقها سوى 
أمتار قليلة)، أما احلقيقة فاملواطن هو اخلسران واحلكومة هي 
الرابحة ألنها حكومة ذكية، يقودها ربان صقلته احلياة وحوله 
نواخذة صادقون النوايا واملشـــورة، إن مشكلة الغاز الذي ظهر 
باألحمـــدي لو كان في زمن حكومات اخلمســـينيات التخذ قرار 

التثمني من أول حلظة. أتدرون ملاذا؟ 
ألنه أرخص وأسرع احللول.. كيف؟ 

لألسباب التالية:
  ١ ـ حل ســـريع ومزيـــل لهموم 
املسؤولني بالدولة ومجلس الوزراء 
وبجرة قلـــم خصوصا انها توافق 
رغبة النواب وحتى ال تكون مادة 
ابتزاز وعنتريات في مجلس األمة 
ويشـــغل البلد ويعطلها عن أمور 
أخرى وتصبح مشكلة مزمنة مثل 

البدون والديون والرياضة وغيرها.
  ٢ـ  توفير مبالغ ومصروفات إدارية واستهالكية (مبالغ معدومة) 
مثل إحضار خبير عاملي بكذا مليون  وشركة متخصصة مباليني 
الدنانير ومواد باملاليني وبدل إيجار للسكان باملاليني وبدل إضافي 
ألجهزة الدولة، عدا «بهدلة» املواطنني بعدم االستقرار، واالهم ال 

قدر اهللا خسارة األرواح.
  ٣ـ  التثمني هو استثمار للدولة فهو شراء وبيع (فلوس مقابل 
أرض) وليست معونات أو تعويضات أو دعم (مبالغ معدومة) 
سترتفع أسعار األراضي مع الزمن ألنها بوسط مدينه األحمدي 

الكاملة املرافق وليست بصحراء.
  ٤ ـ ميكن االستفادة من األراضي بعد استمالكها بأمور أخرى 
في املســـتقبل وبذلك تصبح ذات مردود اقتصادي.. إنها صفقه 

رابحة يا حكومة.
  ٥ـ  األمر اآلخر واملهم لو ظهر لنا أكبر حقل بترول أو يورانيوم 
أو ذهب أو أملاس في ضاحية عبداهللا السالم وما حولها أو الصفاة، 
فماذا يكـــون تصرف احلكومة وقتها؟ وكـــم يكون بدل اإليجار 

وغيره؟ ادرسوها من اآلن.
  يا حكومتنا املوقرة اعقليها وتوكلي وأسرعي بالتثمني واقلبي 
الصفحة «خســـارة قريبه وال ربح بعيد» مع إنها صفقه رابحة 

للحكومة.
  إن كان احد ســـكان األحمدي ال يعجبـــه مبلغ التثمني املقرر 
يعطـــى بيت حكومي من اقرب دفعة للتســـليم ويتبادل مع من 
له حق بهذه الدفعة مببلغ التثمني إن رغب الطرفان دون بخس 

حقوق احد.
  يا ليت كل املشـــاكل حتل بالفلوس (ويقولون الفلوس وسخ 

الدنيا).
 sbe777@hotmail.com  

 ذعار الرشيدي

 «كله تمام يا افندم»!

 الحرف٢٩

 د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 من غير إحراج

 رحمك اهللا يا أبوخليل

 سالم السبيعي

 حكومتنا أصابها 
AEDS اإليدز  

 لمن يهمه األمر


