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عبداهلل المسفر العدواني

ابتسام محمد العون

الشيخ ناصر 
صباح األحمد 
والتنمية 
الزراعية

مزايدات 
إنسانية مبباركة 
سماسرة احلرية

يواجه املزارع الكويتي العديد من التحديات التي 
أنهكته على مر السنني فما بني طقس رديء وارض 
صعب النمو فيها للمزروعات ومياه شحيحة وبها 

نسب ملوحة مرتفعة واسعار متدنية للبضاعة 
احمللية ومنافسه غير متكافئة مع املزروعات من 

الدول االخرى يظل هذا املزارع يصارع ويصارع 
رافضا أن تكون الكويت بلدا ال يوجد فيه ولو حتى 

20% من احملاصيل الزراعية الالزمة حلياة الذين 
يعيشون على ارض هذا الوطن. وبينما املزارع 
يصارع طواحني الهواء واملاء ال جند اي اهتمام 

حكومي ملموس بهذا املزارع اخلاسر دائما نتيجة 
قوة وشراسة خصومه، وتعيش احلكومة في واد 
واملزارع في واد دون أن تساعده في مواجهة هذه 
الصعاب بقوانني او تسهيالت او ما شابه اللهم إال 
دعما لم يتغير منذ سنوات لم يكن لهذه احلكومة 

فضل فيه. ومؤخرا ظهر بصيص أمل للمزارع 
الكويتي وهو تولي وزير الديوان األميري الشيخ 

ناصر صباح األحمد منصب الرئيس الفخري 
الحتاد املزارعني، والشك أن هذا املنصب، وإن 

كان فخريا إال أن تولي الشيخ ناصر لهذا املنصب 
يضيف الكثير للمزارع الكويتي خصوصا ان 

الشيخ ناصر بادر والتقى املزارعني في احتادهم 
ووعد بنصرة املزارعني ومبساعدتهم والعمل على 
حل املشكالت التي تعترضهم. الشيخ ناصر صباح 
االحمد وكما ذكر ليس بجديد على التنمية الزراعية 

فهو قريب من هذا املجال وعمل به في دول 
أفريقية وأشرف على مزارع حبوب في السودان 

وفواكه في سورية، واآلن ننتظر منه الكثير 
والكثير في تطوير الزراعة في الكويت وبداية 

عصر جديد للمجال األهم لالنسان في العالم وهو 
الزراعة.. نحن مستبشرون خيرا بالشيخ ناصر 

صباح األحمد فهو مواطن محب ألرض وطنه فعال 
ال قوال ونشيط وصاحب مبادرات وقرارت، تلمس 

هموم املزارعني ووعد بتقدمي الكثير لتطوير هذا 
املجال وهنا نشكره على هذه املبادرة ومحاوالته 

في ترتيب بيت املزراع الكويتي ودعم هذا املواطن 
الذي انهكته الظواهر الطبيعية واملنافسة اخلارجية، 

فشكرا للشيخ ناصر ونحن بانتظار جهودك 
املميزة لتطوير الزراعة في الكويت.

> > >
حكومتنا الرشيدة تناست اجلانب الزراعي في 
البلد وكأننا نعيش في الريف االوروبي واجلو 

جميل والدنيا ربيع، حكومتنا نسيت أننا 
نعيش في بلد صحراوي طقسه قاس ويحتاج 
حملسنات ونكهة ومكسبات طعم وألوان كالتي 

يضعونها في األطعمة حتى يرغبون الناس 
فيها.

حكومتنا تنفق املليارات على بنود ثانوية 
وترفيهية، ولدينا وهلل احلمد الكثير من االحتياطي 

واالرصدة، فنحن بلد غني أعطاه اهلل ما لم يعطه 
آلخرين، فما املشكلة في أن نصنع ألنفسنا أجواء 

جميلة تفرح القلوب وتسعد الفؤاد.
حكومتنا بدال من أن تنتبه ألمور كثيرة ومنها 

تشجير وتخضير الطرق والساحات للتغلب 
على الغبار الذي يداهمنا صباح مساء وفي كل 

الفصول واالوقات انتبهت لشراء الوالءات وعقد 
الصفقات، وضرب األسافني بني الوزراء، فمتى 
جند لدى احلكومة خططا لزراعة مصدات رياح 

وافكارا للتخضير وابتكارات لتلطيف االجواء حتى 
نستطيع العيش في بلدنا ونحن سعداء بالطبيعة 

بعدما تيقنا اننا لن نسعد ابدا بالسياسة طاملا لدينا 
»هيك حكومة«.

مضى أكثر من 3 شهور على انطالق الشرارة 
األولى للمظاهرات السلمية املطالبة باإلصالح 

السياسي واالجتماعي.
عزيزي القارئ لن أتغلغل في دهاليز السياسة 

املوحشة املقيتة، فما هي إال مطامع ومصالح 
مشتركة لدول عظمى ومن يدور في أفالكها 

وأساليب ملتوية لسلب احلقوق وفرض النفوذ، 
تدفع فواتيرها الشعوب املضطهدة بدمائها الزكية، 

وأعراضها املغتصبة ومقدراتها املسلوبة، بل 
سأحتدث باسم اإلنسانية والتي ذبحت من الوريد 

إلى الوريد وكفنت بأكفان املطامع واملزايدات 
الدنيئة لتدفن في مقابر الظلم واالستبداد حتت 

شعارات رنانة وادعاءات كاذبة بالدفاع عن حقوق 
اإلنسان.

فبدماء الشهداء األبرار واستغاثة احلرائر 
العفيفات ونحيب األمهات الثكالت يصدح 

صوتي ويخط قلمي الذي طاملا تعاهدت معه على 
االستماتة في الدفاع عن حقوق اإلنسان من 

ظلم وقهر اإلنسان، فاألشجار سكنت أوراقها، 
والبحار توقفت أمواجها، والطيور صمت 

تغريدها، والغيوم انحسبت أمطارها، لهول ما 
تشاهد وتسمع من تسلط املتسلطني وظلم 

الظاملني، فها هو الشعب السوري يقبع حتت وطأة 
التعذيب واخلطف والتشريد عفوا أهو احتالل أم 
حترير ألراضي اجلوالن من أيدي األعداء؟ ال بل 
هو طغيان النظام وأعوانه وهم من أبناء جلدتنا 

وإخواننا في الدين.
لقد شنت القوات السورية حرب إبادة جماعية 

بحق املدنيني املساملني وتفننت في قتل األطفال 
والشيوخ واملعاقني، واغتصاب احلرائر العفيفات 

وهدم املساجد، واعتقال الطالب، ومحاصرة املدن 
بالدبابات وجتويعهم وقطع املياه ضاربة عرض 

احلائط بالقيم واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
والشواهد كثيرة على انتهاكات هذا النظام البائد 

لكرامة اإلنسان، فقتل الطفل حمزة والتنكيل 
به والذي حتدثنا عنه في مقالنا السابق »من 

قتل الطفولة« خير شاهد على جرائمه النكراء، 
وهناك املجازر املروعة حيث نقلت وسائل اإلعالم 

املختلفة مشاهد للجرافات وهي تنتشل اجلثث 

من املقابر اجلماعية في بلدة جسر الشغور.
ومن خالل إحدى القنوات الفضائية صرح 

بسام جعار الصحافي السوري املعارض في 
لندن بأن القوات السورية تطلق الرصاص من 

املروحيات على املتظاهرين بحجة التصوير، وفي 
الزميلة »الوطن« أكد النائب مبارك الوعالن من 
مخيمات الالجئني في تركيا أن النظام السوري 

و»الشبيحة« قاموا بإلقاء 10 آالف جثة في عرض 
البحر.

وقد بلغ عدد ضحايا احلملة العسكرية على 
املتظاهرين ما يزيد على 1300 مدني، ناهيك عن 

الكارثة اإلنسانية املتمثلة في تدفق النازحني على 
احلدود التركية، حيث جاء في الزميلة »القبس« 

أن العدد اإلجمالي للسوريني الذين عبروا احلدود 
إلى داخل تركيا جتاوز 10 آالف بكثير وفق 

تقارير جلنة شؤون الالجئني الدوليني، وهذا العدد 
ال يشمل من فروا من منازلهم وجلأوا إلى قريب 

أو فرد من العائلة موجود أساسا في تركيا.
كما ال يشمل »العشرة آالف اآلخرين« وفق 

تقديرات مسؤولني أتراك الذين يتخذون مزارع 
الزيتون وغيرها من محيط بلدة جسر الشغور 
مأوى لهم بانتظار مبادرة مماثلة تسمح بها لهم 

السلطات التركية بالدخول.
أفيدوني يا عرب ملاذا هذا الصمت الرهيب 

والتخاذل املقيت في إيقاف آلة القتل والتعذيب، 
وحفظ الشعب السوري من القتل والتشريد 

وردع كل معتد أثيم، فإنني ال أجد مبررا 
الزدواجية املعايير في التعامل مع القضية 

السورية.
وأنتم يا سماسرة احلرية واحلقوق اإلنسانية 

ألم ينته اجلمع والطرح والقسمة والضرب، 
واملزايدات في وضع التسعيرة السياسية لدماء 

البشرية، ملاذا الكيل مبكيالني والظلم ضرب 
بأطنابه في سورية وغيرها من الدول املضطهدة.

عذرا أيتها الشعوب املقهورة، فالكل يغني على 
لياله. أختم بالعبارة املنصفة واملعبرة التي قالها 
د.عادل الدمخي »السياسة إذا دخلت في حقوق 

اإلنسان أفسدتها وحقوق اإلنسان إذا دخلت في 
السياسة أصلحتها«. 
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باسل الجاسرذعار الرشيدي

علي القالف

فهد محمد الشمري

لسنا دولة رفاه
والدليل »الثانوية 

العامة«
تقرير خطة التنمية 

وتوهان املعارضة

زيد النويف.. شكرًا

اإلحسان

هل تعي احلكومة أي جرمية ارتكبتها بحق مئات من 
الطلبة ممن تخرجوا حديثا في الثانوية العامة؟

هل تعلم أي جرم تسببت فيه وأي جرح زرعته في جسد 
مجتمعنا بإهمال شريحة كبيرة من أبنائنا الطلبة؟

شخصيا أعتقد انها تعلم وأعتبرها شريكة في هذه 
اجلرمية، بل مرتكبها الوحيد، لقد حددت نسب القبول 
في جامعة الكويت بـ )70%( للعلمي و)78%( لألدبي، بل 

حددت مقاعد القبول بـ 6850 مقعدا فقط، وحددت نسب 
القبول في كلية التربية األساسية بنسبة متقاربة وكذلك 

معهد التكنولوجيا وإن بنسبة أقل قليال، حتى اجليش 
والشرطة حددت نسبة القبول الدنيا بـ 70% فإلى أين 

يتجه بقية الطلبة الناجحني ممن ال تنطبق عليهم شروط 
القبول في جامعة الكويت أو كليات التعليم التطبيقي؟!
حتما الى اجلامعات اخلاصة، وأقل رسوم ألي جامعة 

خاصة بالكويت ال تقل عن 1000 دينار في العام الواحد، 
طبعا مع الكتب واخلدمة التقنية و»اللف والدوران« تصل 
الى 1700 دينار للطالب الواحد، فتخيلوا رب أسرة كويتية 

لنفرض انه على رأس عمله ولديه ولدان فقط يدرسان 
في جامعة خاصة »رخيصة« سيكون مكلفا بدفع 3400 

دينار سنويا أي 283 دينارا شهريا، لنفرض ان راتبه 
يتجاوز الـ 1500 دينار ومع االستقطاعات وااللتزامات 
واإليجار ال اعتقد انه سيتبقى معه ما ميكن ان يسدد 

به قيمة الرسوم اجلامعية ألحد ولديه، فتخيلوا لو كان 
موظفا راتبه دون األلف ولديه 3 أبناء يدرسون في 

جامعات خاصة فماذا سيفعل؟!
وديوان اخلدمة املدنية ال يقبل بتسجيل حملة الثانوية 
العامة، فإلى أين يذهب أبناؤنا في بلد صرفت حكوماته 
600 مليون دينار على تطوير مباني جامعتها املتهالكة 

وهو مبلغ يكفي لبناء جامعتني جديدتني ومخفر منوذجي 
وسجن جديد ومركزي هجانة ويتبقى منه جزء ميكن 
ان يبني مستوصفا من 3 أدوار، كما صرفت حكوماتنا 
املتعاقبة مئات ماليني أخرى على جامعة حكومية اسمها 
»الشدادية« لم تر النور بعد ولن تراه مادامت تدار بنهج 
»اخنقوا الشعب واطحنوه«، نعم هذا هو نهج حكومتنا، 

واال كيف تفسرون ان جامعة حكومية تقف خلفها جميع 
أجهزة الدولة وال تبنى أو ينجز منها ولو جزء منها وأثناء 

سبات احلكومة عن بنيانها ظهرت عشرات اجلامعات 
اخلاصة. 

لسنا دولة رفاه، واملواطن غير قادر على توفير أبسط 
حقوق أبنائه في تعليمهم ببركات حكومات تصرف 

املليارات على مشاريع وهمية أو أسماء مشاريع وال 
نرى شيئا منها يقام. لو كانت احلكومة جادة أو بريئة 

على األقل لقامت بتأسيس صندوق لتعليم أبنائها الطلبة 
ممن لم يتمكنوا من احلصول على النسبة املئوية التي 
متكنهم من دخول جامعة »هارڤارد« الكويت أو معاهد 

»السوربون« للتعليم التطبيقي. 
إنها جرمية ال ترتكب بحق أبنائنا الطلبة فقط، بل بحق 
مجتمع بأكمله، وغدا سأحتدث عن املسؤول الذي طلب 
ذات مرة بتخفيض السعة السريرية من املستشفيات 
احلكومية، والذي أقسم لو انه كان في بلد آخر، التهم 

بجرمية القتل غير املباشر حتى وإن لم يقبل طلبه.

مازال بعض نواب التأزمي واالحتقان ماضني في 
أسلوبهم وال يتكلمون أو يفكرون إال في كيف 

يهاجمون سمو الرئيس وحكومته مبا يؤدي لرحيلها 
سواء كان ذلك باحلق أو بالباطل، فاألمر لديهم سواء 

وكل ما يهمهم هو الرحيل وحسب.
واليوم سأعرض إلحدى هذه الهجمات التي ال تنم إال 

عن عمق حالة التوهان وضياع املعلومات واملكابرة على 
احلق حتى ولو أعلن خطأه أحد زمالئه في األسلوب، 

وهذا يوضح أن فكرهم انحصر في زاوية واحدة اسمها 
»ارحل يا سمو الرئيس«، وهذه الهجمة جاءت في جلسة 

إقرار ميزانية الدولة العامة، فجاء أحد النواب ليمارس 
هجومه املتواصل واملستمر وبالصراخ ـ كما هي العادة 

ـ ليقول: أين التقرير نصف السنوي عن حال خطة 
التنمية لنرى أين هي إجنازات احلكومة؟ فجاءه الرد 
سريعا من احلكومة أن هذا التقرير قدم للمجلس في 

فبراير املاضي ودرسته اللجنة املالية وانتهت منه وهو 
موجود على جدول أعمال مجلس األمة منذ مارس 

املاضي واملجلس هو الذي لم يهتم به، فلم يرض أخونا 
في اهلل بذلك فرد عليه أحد زمالئه في املعارضة ليثني 

على ما قالته احلكومة ويؤكده.
وبدال من أن يعلن ذلك النائب أسفه على هذا اخلطأ 

الذي وقع فيه أو على األقل يكرم املجلس بسكوته أبى 
إال أن يصر على موقفه وبالقوة و»الكوترة« كالعادة 
قائال ان ما تتحدثون عنه هو التقرير السنوي، وأنا 

أحتدث عن النصف سنوي وبالتحدي املعتاد ذاته، فزاد 
على سقطته األولى سقطة أخرى ال تقل سوءا عن 

األولى، حيث أظهر إحدى صور توهان وانشغال نواب 
املعارضة عن قضايا الوطن وأهله الرئيسية كموضوع 

هذا التقرير املتعلق بحال خطة التنمية في نصف السنة 
األولى من عمر اخلطة والذي قدمه الوزير السابق 

الشيخ أحمد الفهد في فبراير املاضي، وأذكر أنه حتدث 
عنه في وسائل اإلعالم، وقد تناولته أنا هنا أكثر من 

مرة وقلت عنه انه من أرقى التقارير وأهمها في عمر 
مجالس األمة منذ 1992 وطالبت مجلس األمة بإعطائه 

صفة االستعجال وأن يقدم على ما عداه.
ولألسف لم جتد هذه الدعوة أذنا تصغي، فأعضاء 

املجلس منشغلون مبا تقدمه املعارضة من استجوابات 
متعاقبة متسابقة أكثرها تافه وال يستحق، إال أنها جتد 
دائما طريقها على رأس أولويات املجلس وعلى حساب 

القضايا الوطنية الرئيسية لهذا الوطن العزيز وهذا 
الشعب الكرمي، وجاءت هذه الواقعة لتزيدني أملا فوق ما 
شعرنا به من ألم تسبب فيه هؤالء املؤزمون أنه يتحدث 

ويتهم ويتحدى عن تقرير هو ال يدري عنه »وال وين 
الهوا داره« ليزيدنا بصورة إضافية من صور خطأ 

هذه األقلية ويفتح باب التساؤل: هل يصلح هؤالء أن 
يقودوا عملية إصالح أو محاربة الفساد؟!

ال أعلم يا أبا خالد كيف سيتم تصنيف رسالة شكري 
لك باعتبارك مسؤولي في العمل، قبل اتخاذك قرار 

االستقالة، وال أخفيك أنني لست مهتما بهذا التصنيف، 
ولكن ما أهتم به وأعلمه أنني أريد أن أتقدم إليك 

بهذا الشكر التزاما أدبيا ومهنيا مني جتاهك وردة 
فعل طبيعية وغير مصطنعة نابعة من ضمير طاملا 

اجتهدت أن يكون حيا ليتذكر بعض املواقف ألصحابها 
ومن ضمنهم مواقفك أنت، فشكرا ألنك فتحت بابك 

واستمعت ثم قدمت املساعدة مبقدار ما اعتقدت أنني 
أنا أو غيري يستحقها، وشكرا مرة أخرى ألنك قبلت 
بأن يكون سقف احلوار واملناقشة معك مفتوحا حول 

بعض آليات العمل ومنهجيته لتؤكد لي بذلك ومن جديد 
أنك قائد يعرف جيدا كيف يفعل ثقافة االختالف مع 

مرؤوسيه وكيف يحترم آراءهم وال يسطحها حتى إن 
لم يؤخذ بها، لذلك أسجل لك شكري على إنسانيتك 

الفطرية وأخالقياتك العالية، وأثمن لك اتخاذك لقرار ال 
أشك أنك تأملت كثيرا قبل أن تتخذه في سابقة تؤكد 
بها لنفسك وقبل اجلميع أنك تعرف ماذا تريد وتعي 

جيدا طبيعة املرحلة واستحقاقاتها.
بو خالد، أمتنى لك التوفيق وأن تستفيد الدولة من 

خبراتك الواسعة في مجال التطوير اإلداري، وتأكد أن 
الذكرى الطيبة هي أعظم أثرا، وأكبر رصيدا ميكن ألي 

منا حتقيقه في احلياة، لذا ستبقى ذكراك طيبة في 
نفوسنا جميعا من اتفق معك ومن اختلف، وستظل 

عبراتك في حفل الوداع البسيط دليل صدق على 
ادميتك وإخالصك. وختاما يا بوخالد أقول لك وبكل 

أمانة إنني ال املك إال أن احترم عقليتك ألنها سباقة في 
احترام عقليات اآلخرين فلك كل جزيل االحترام ووافر 

التقدير.

هي كلمة جميلة واضحة املعنى جاء ذكرها في كتاب 
اهلل عز وجل في أكثر من سورة ومنها قوله سبحانه 

»وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان«، واإلحسان كما 
قال الرسول ژ »اإلحسان أن تعبداهلل كأنك تراه، 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك«.
واإلحسان هنا أنواع.

٭ اإلحسان مع اهلل في أداء العبد ما أمره اهلل 
سبحانه وتعالى من عبادات وأن يشعر مبراقبة اهلل 

له في كل حلظة كأنه يراه.
٭ اإلحسان مع الوالدين في البر بهما وطاعتهما 

والقيام بواجبه جتاههما وعدم اإلساءة إليهما قال 
تعالى )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين 

إحسانا( سورة اإلسراء.
٭ اإلحسان مع األهل واألقارب أن يكون رحيما 
وودودا في تعامله معهم في التواصل والزيارة 

وتلمس حاجتهم بل ويتصدق عليهم إن كانوا في 
حاجة قال ژ »الصدقة على املسكني صدقة، وهي 

على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة«.
اإلحسان إلى اليتامى واملساكني كما أمرنا وبشرنا 
الرسول ژ حيث قال »أنا وكافل اليتيم في اجلنة 

هكذا »وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، وقال ژ 
»الساعي على األرملة واملساكني كاملجاهد في سبيل 

اهلل«.
٭ اإلحسان إلى النفس أن يبتعد عن احلرام وال 
يفعل إال ما يرضي اهلل وهو بذلك يطيب نفسه 

ويزكيها من الضالل واحليرة في هذه الدنيا ومن 
العذاب في اآلخرة.

احلديث عن اإلحسان كثير وأجره عظيم عند اهلل، 
قال تعالى )إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال( سورة 
الكهف، ونحن أردنا بهذه املقالة تسليط الضوء عن 

أفضل منازل العبودية ولبها وروحها في العمل.
وصدق الشاعر حيث قال: 

أحسْن إلى الناس تستعبـد قلوبهــم
فطاملا استعبـد اإلنســانَ إحســـانُ

رؤى كويتيةاحلرف 29

من ثقب الباب

ومضة

دلو صباحي

نظرة ثاقبة


