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ذعار الرشيدي

عادل دشتي

شيخة أحمد الجيران

هكذا تكلم 
السادات

احلملة الوطنية 
ملشروع املليون

 نخلة »2«
تساءلت

 يومًا عن 
السؤال!

في خطاب مسجل للرئيس املصري الراحل أنور 
السادات يعود إلى فترة كامب ديڤيد قال شامتا دول 
اخلليج في حديث يترفع عنه بلطجي أن دول اخلليج 

بدو... و»البدو شيمتهم الغدر«، هكذا تكلم السادات 
الذي ومن خالل متابعتي ملعظم خطاباته في تلك 

الفترة السوداء التي سبقت وأعقبت توقيع اتفاقية 
السالم مع العدو الصهيوني، ووجدت أن السادات في 

تلك اخلطابات االستهالكية كان يتمتع بلهجة حادة 
قاسية جتاه العرب عامة واملصريني خاصة ويهدد 

ويرغي ويزبد ويتوّعد معارضيه من املصريني )في 
تلك الفترة أمر بإلقاء القبض على 1000 مصري من 

املعارضني لالتفاقية وزج بهم في السجون ووصفهم 
بأبشع النعوت(، بينما كان السادات وفي ذات الفترة 

وفي خطاباته سواء في كامب ديڤيد أو أمام الكنيست 
اإلسرائيلي في حضرة مناحيم بيغن وغولدا مائير يبدو 

حمامة سالم هادئا هدوء األطفال يجيد انتقاء ألفاظه 
بعناية. كما أظهر تقرير وثائقي للجزيرة قبل أيام، 

لم يكن القصد من مقالتي أبدا التعرض للسادات أو 
التعريض به، قدر قصدي إعادة رواية حقيقة ما حدث 
في تلك الفترة وميكن للجميع العودة الى »اليوتيوب« 
ملعرفة كيف كان يتحدث السادات كالسيد جيكل أمام 
وضد املصريني خاصة والعرب عامة ويتحدث وكأنه 
الدكتور هايد أمام الغرب واالسرائيليني، واألهم ان 

حالة السادات ال تعنيه وحده بل تعني أغلب الساسة 
العرب الذين يتعاملون بوجهني مختلفني، فنجدهم 

أمام شعوبهم وأبناء جلدتهم يهددون وال يتوّرعون 
عن قول أي شيء وأما أمام الغرب فتجدهم »رحماء.. 
دميوقراطيني« الى درجة تعتقد ان البراءة »تقطر« من 

وجوههم املنيرة بالعدل.
احلكومات العربية عامة تتهم الغرب دائما بأنه »يكيل 

مبكيالني« بينما متارس هي ذاتها »الكيل مبكيالني« فهي 
مع أبناء شعبها شيء ومع احلكومات الغربية شيء آخر 

مختلف بل وأكثر هدوءا.

مع االنطالقة اإلعالمية األولى حلملة املليون نخلة في 
مقالنا املنشور بـ »األنباء« في 2011/7/16 ملسنا حجم 

التأييد الشعبي واألهلي للحملة من قبل الكثيرين ومن 
مختلف الشرائح واملستويات واألعمار، األمر الذي 

شجعنا على مزيد من االهتمام بالدراسة والبحث لكل 
ما يتعلق بالنخيل سواء في الكويت او في املنطقة 

بشكل عام، وأنوي حقيقة كتابة سلسلة مقاالت لتوثيق 
هذه احلملة وتفاصيلها لتعم االستفادة ملن يأتي بعدنا 
إلكمال املسيرة او الستخدامها في أي حمالت مشابهة 
او دراسات او أبحاث مستقبلية، ونفكر أيضا بإدخالها 

ضمن بحثنا للدكتوراه ان كان في العمر بقية.
وقد كانت اخلطوة الثانية بعد نشر املقال هي اعادة 
تقدمي االقتراح الى اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 

بصفتنا اعضاء فيها فقد سبق ان قدمنا الفكرة 
للمجلس السابق بتاريخ 2009/10/11، ومع وصول 

إدارة جديدة ارتأينا اعادة التقدمي ملا رأيناه منها من 
اهتمام وتشجيع للمبادرات واألنشطة املهتمة بالبيئة، 
وثالث اخلطوات كانت في طرح الفكرة وبشكل موسع 

عن طريق »التويتر«حيث تتيح لك الشبكة االلتقاء 
والتواصل مع آالف األشخاص والناشطني واملهتمني 

وبأقل جهد ووقت وتكلفة ممكنة، حيث انه من 
الضروري ألي فكرة لكي ترى النور ان جتد لها البيئة 

اخلصبة لكي تنمو وتثمر وان جتد لها من املؤيدين 
واملساندين واملقتنعني بفائدتها وجدواها للمجتمع 

وللناس ما يتيح لها البقاء والنماء من بني آالف األفكار 
واملبادرات الشخصية والرسمية واملجتمعية واألهلية، 
ومن الضروري كذلك حسن عرض تفاصيل املشروع 
على الناس وتسويقه بطريقة سهلة وواضحة بحيث 

تتبني األهداف والفوائد املتوقعة للمشروع بشكل 
واضح ومحدد، فكلما كانت طريقة العرض واألهداف 
واضحة كلما كان ذلك عامال مساعدا الستقطاب املزيد 

من املؤيدين للمشروع.
وقد وفقنا اهلل برغبة الكثيرين لالنضمام الى فريق 
احلملة وقد مت االجتماع األول لفريق حملة املليون 

في مقر اجلمعية الكويتية حلماية البيئة مساء األربعاء 
2011/7/27 وبحضور أعضاء الفريق األخوة حامد 

االبراهيم وجاسم الطرفي ونايف محمد، وقد مت االتفاق 
في االجتماع على وضع خطة العمل وبداية احلملة 
فعليا، وفي صبيحة اليوم التالي مباشرة مت االلتقاء 
مع مراقب النخيل في الهيئة العامة للزراعة السيد 
اسعد الرميح في مكتبه بالهيئة، وقد قام مشكورا 

بتزويدنا بجملة من النصائح واإلرشادات واملالحظات 
القيمة، وفوجئنا بأنه على الرغم من اهمية النخيل على 

املستوى االستراتيجي غذائيا اال انه ال توجد إدارة 
متخصصة به في الهيئة العامة للزراعة وامنا هي على 

مستوى مراقبة فقط، في حني نرى اشقاءنا باخلليج قد 
وضعوا هيئات كاملة متخصصة للنخيل ومبيزانيات 

كبيرة ولكن ذلك حديث قد يطول وللحديث بقية.

ذات يوم كنت أناقش إحداهن عن موضوع قيادة 
املرأة للسيارة في السعودية، بينت لها موقفي، 
الذي كان يقترن بتساؤل عن قدرة املرأة ـ في 
السعودية ـ على القيادة، إذ ان مساحة الدولة 

واألمن املتوافر يؤثران بشكل كبير في الرؤية التي 
نتخذها جتاه هذه القضية، أزعجها تساؤلي ورددت 
 »you always ask!« :مقولتها الشهيرة منذ حلظتها
أدهشني ردها الفاصل القاطع والذي انتظر رؤية 

كاملة منصفة مني، ال ينقصها أي ملمح وال يعيبها 
أي نظر كان ردي لها واضحا ـ بالنسبة لي على 
األقل ـ ان االختالف من شخص إلى آخر وارد، 

وقد تكونني قادرة وغيرك يعجز عن القيادة. 
أنهينا النقاش وكل قد خرج وفي قلبه مثقال 

تساؤل، كانت تتساءل من كثرة احتماالتي املتوقعة، 
وكنت بدوري أتساءل عن موقفها املعارض 

الحتماالتي. 
وذات ليلة هاتفت صديقة لي، أراها حيادية في 

نظرتها لألمور، وغالبا ما يقع عليها االختيار 
عند مزاحمة الكتب والقراءة املستمرة واخلواطر 
السريعة امللهمة، في ذاك اليوم كنت أطرح عليها 

_تنظيرا_ بحاجتنا للشخصيات التي تتعدى 
سياسة املنع في حياتها إلى سياسة املناعة، تلك 
الشخصيات التي تأتي بقوة وثبات وتقارع من 

يخالفها باحلجة، ال يثنيها عن ذلك أي قناعة أخرى 
في العزلة أو البعد عن املخالفني، حينها بدأت تتكلم 

بصعوبة أمر التطبيق، وبالفعل أراها قد أفلحت 
عندما فندت تلك الشخصية التي قد ال تكون مهيأة 
متاما للخوض في غمار املعارضني، لن أطيل شرحا 

ملا مت بيننا واتفقنا عليه نهاية. إال أن تنظيري 
كان مبحل التساؤل األول الذي بني لي وجهة نظر 

التطبيق الصعبة العسيرة في زماننا.
تساءلت أنا، فهاتفت شخصا واقعيا يفند لي مثالب 

تنظيري، تساءلت هي في نفسها عن صعوبة 
التطبيق فكان اجلواب شافيا بأوجه احتماالت 
وتفصيالت أشبعت فينا روح التساؤل األول.

لن أجعلك تقفز من حديث آلخر دومنا استفادة 
جتنيها، ما أقصده في هذا املقال أن التساؤل هو 

موطن العالم، والكاتب واملفكر. وأن ثمة تساؤال قد 
كان سببا في تأليف رسائل وكتب صارت مراجع ال 
يستهان بها، خبرتك القادمة أن تتساءل وال يثنيك 
عن ذلك أي امتعاض أو اعتراض، ال تسابق الواقع 

بحماسك لقضية ما، تساءل واحرص على أن تكون 
.»and you have to ask!« متسائال مبادرا ذكيا
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dr.kaljaralla@gmail.com
د.خالد فهد الجارهلل

إفساد البيئة
»إضرار بالصحة«

نشرت الصحافة احمللية قبل أيام تقرير البنك الدولي 
الذي أعده بتكليف من الدولة حول »قطاع النفايات 

الصلبة بالكويت »والذي انتقد فيه طريقة إدارة 
النفايات الصلبة وغياب الرؤية اإلستراتيجية لقطاع 
النفايات وعدم وجود إطار قانوني فعال. حيث عابت 

الدراسة غياب برامج إعادة تدوير النفايات رغم العائد 
االقتصادي املجدي خاصة إذا ما علمنا أن ما نسبته 

39% من النفايات مكونة من مواد قابلة للتدوير والتي 
تخضع للتحلل البيولوجي نتيجة املكونات العضوية، 

األمر الذي يتسبب في العديد من املشاكل البيئية 
وما يترتب عليها من أضرار صحية على األفراد 
واملجتمع، فضال عن اآلثار السلبية االقتصادية.
لقد اختصر التقرير حتسن الوضع في الدعم 

السياسي القوي واالستقرار املؤسسي كأمرين 
ضروريني للمشاركة الفعالة للقطاع اخلاص مع 

القطاع العام، فكلما ازدادت مشاركة القطاع اخلاص 
في إدارة اخلدمات العامة وجب زيادة تركيز 

السلطات احلكومية على بناء املؤسسات والتنظيم 
والرقابة والتنفيذ وحسن اإلدارة املالية.

إن ارتباط البيئة بالصحة ارتباط وثيق وعندما 
يصدر تقرير محايد وبتكليف من الدولة ويتضمن 
إشارات تفيد بأن أساليب معاجلات النفايات ليست 

آمنة وتشكل خطورة على األفراد والبيئة فضال 
عن األضرار املالية فإن األمانة تقتضي على 

اجلهات الرقابية والبيئية متابعة تنفيذ ما ورد من 
مقترحات وحلول خاصة في ظل وجود العديد 

من املشاكل البيئية الناجمة عن األعطال في بعض 
شبكات الصرف الصحي وتسرب الغازات في بعض 
املناطق اجلنوبية واإلضرار بالبيئة البحرية وغيرها 

وانعكاس ذلك على صحة األفراد واملجتمع. ان 
مستوى املتابعات السابقة للجهات التنفيذية للتقارير 

والدراسات رغم كرم انفاق الدولة لها ال يدعونا 
للتفاؤل وحتى مستوى متابعة اجلهات الرقابية 

والتشريعية ظل دون املستوى ولعل مشهد كارثة 
شبكة الصرف الصحي مبشرف )املعطلة حتى اآلن( 

ليس ببعيد.
أليس من املفارقة أن يظل البعض يتساءل عن سبب 

شيوع بعض أمناط األمراض بعد كل هذا االضرار 
بالبيئة؟

تواصل
د.بدر نادر الخضري

25 مليونًا.. 
وغياب الوثائق!

املتابع للحملة االعالمية والنيابية التي تثار على 
الساحة الشعبية بأنه قد مت استنزاف مبلغ 25 
مليون دينار من املال العام لبعض النواب في 

مجلس االمة احلالي نظير خدمات مواقفية حتمل 
في طياتها الشبهة الدستورية والقانونية لبعض 
القضايا واالمور املتعلقة بالعمل النيابي، يجد ان 
مطالبها تتركز على ضرورة االسراع في كشف 

املتورطني من النواب واتخاذ االجراءات القانونية 
والدستورية لالحالة الى النيابة العامة ملا اغترفوا 

من املال العام او من ساعدهم باحلصول على 
تلك العطيات واالموال من باب محاربة الفساد 
املالي، لذا حتركت املساعي النيابية لعقد جلسة 

برملانية طارئة لتدارس هذه القضية، لكن لم حتظ 
هذه املساعي بالعدد املطلوب لعقدها ورفض هذا 

التوجه.
من جانبنا، نعتقد ان االسباب التي حالت 

دون انعقاد اجللسة تدور في عدة معطيات 
منها ان عدم قناعة بعض النواب غير املوقعني 
على الطلب يرجع الى غياب الرؤية احلقيقية 
للموضوع من حيث فقدان الدالئل والوقائع 

من املستندات والوثائق احلقيقية التي ميكن ان 
يستند اليها النواب لكي تتم ادانة بعض النواب 

في شبهة احلصول على تلك االموال بالطرق 
غير املشروعة، كما ارتكزوا على تصريح رئيس 
مجلس االمة الذي لم يأخذ املوضوع بجدية، وان 
كل ما هو معروض مبني على االخبار الصحافية، 

مستبعدا الدور التشريعي للمؤسسة البرملانية 
في عدم تلقي اي شكوى او مالحظة حول اي 
نائب، وايضا ارتكز النواب غير املوقعني على 

ان احلكومة ابعدت نفسها في الدخول في هذه 
القضية، مستندة الى نفس تصور بعض النواب 

ان هذه القضية والضجة اتت من مجموعة 
من النواب املتعارف عليهم مبسمى »النواب 

املؤزمني« املتمرسني في اثارة الزوبعات على كل 
شاردة وواردة غير حقيقية، وانهم بعيدون عن 
هموم مكتسبات الشعب الكويتي، آخذين عليهم 

سعيهم في تعطيل مشاريع التنمية املستقبلية 
للوطن.

٭ فاكهة الكالم: يقول شكسبير: املهزوم اذا 
ابتسم أفقد املنتصر لذة الفوز.

Aliku1000@yahoo.com ملسات

سعد فهد الحرمل
سفاراتنا
 في اخلارج
 يا بو صباح!

بجانب التمثيل الديبلوماسي فإن من مهام 
السفارة في البلد املضيف تأمني احلماية ملواطني 
دولتها وتوفير اخلدمات الالزمة وتسهيل أمورهم 

وإجراءاتهم وحل ما ميكن أن يحدث لهم من 
مشكالت قد تصادفهم بسبب حادث سرقة قد 

يتعرضون له أو أي طارئ آخر، ومن البديهي من 
أجل احلصول على مثل تلك اخلدمات فإنه يجب 
مراجعة السفارة في أوقات العمل الرسمية وفقا 

للبلد املوجودة فيه، ألنه ال يوجد خط ساخن 
متوافر حلاالت الطوارئ، ومن البديهي أيضا حتى 

يتم تقدمي تلك اخلدمات أن يكون هناك موظفون 
في السفارة في أوقات العمل الرسمي الستقبال 

املراجعني وقضاء حوائجهم. 
إال أن معظم سفارات دولتنا احلبيبة الكويت، 
وأنا هنا أؤكد على كلمة »معظم« وليس الكل 

فهناك أقلية ملتزمة خاصة تلك التي يكون فيها 
عدد كبير من املواطنني، أما الغالبية العظمى 
فهي تغرد خارج السرب وال تلتزم بتقدمي 

احلد األدنى من اخلدمات التي يفترض تقدميها 
للمواطنني مما جعل غالبية الشعب الكويتي يفقد 
األمل في سفارات بلده وقد يلجأ إلى سفارة أي 
دولة خليجية أخرى كالقطرية أو السعودية أو 

اإلماراتية طلبا للمساعدة. 
ففي معظم سفاراتنا إذا بدأ العمل مبكرا فقد 

يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وال ميتد حتى 
الثانية ظهرا، اللهم إال إذا كان هناك وفد قادم 

من الكويت ويا حبذا لو كان هذا الوفد إعالميا، 
أما في ظل الوضع االعتيادي فقد يأتي السفير 

في نهاية اليوم وفي األغلب ال يأتي ويتم إرسال 
البريد إليه مبنزله لالطالع عليه مساء من قبل 
موظفي السفارة الذين يجدون في ذلك الوضع 
راحة لهم كما هو احلال في إحدى دول أوروبا 

الشرقية.. وفي إحدى العواصم العربية قد تبقى 
جثة املواطن املتوفى في الثالجة ملدة 4 أيام 

قبل أن ترسل للكويت وذلك ألن السفير غير 
متواجد والبقية ليسوا على رأس العمل.. وفي 

إحدى الدول األوروبية السياحية والتي اشتهرت 
عاصمتها باألنوار، تعرض احد املواطنني لسرقة 
جوازات سفره وتذاكره ونقوده بعد أن وضعها 
في صندوق األمانات املوجود بفندق ذي أربعة 
جنوم في موسم صيفي مزدحم باملصطافني، 

وأبلغ الشرطة وتسلم التقرير باحلادثة، وبعد أن 
تنصل الفندق من مسؤوليته عن احلادث ورفض 

تعويضه، اتصل بالسفارة التي تبعد 800 كيلومتر 
عنه، وحدد موعدا مع أحد املوظفني الكويتيني مت 
التوصل إليه بواسطة أحد املعارف ليقوم بواجبه 

وبعد أن قطع تلك املسافة الطويلة مع عائلته 
في اليوم التالي لم يجد عدا موظف واحد في 

السفارة كلها وأجلسهم في غرفة ملدة تزيد على 
3 ساعات ليأتي لهم في نهاية األمر بأوراق ثبوتية 

مؤقتة وطلب منهم التوجه للمطار للعودة غدا 
وحذرهم من أن بقاءهم سيكون على مسؤوليتهم 

اخلاصة وكأنهم هم من سرق وليسوا من متت 
سرقتهم، ولم يكلف نفسه حتى بالسؤال إذا ما 

كانوا يحتاجون الى مال بعد تعرضهم للسرقة أم 
ال ولو من باب املجاملة على األقل، يقول: والكالم 

للمواطن، حمدا هلل أنه كان لدي مال في جيبي وان 
بطاقات االئتمان كانت معي كما ان ذلك املوظف 
الكويتي الذي حددت املوعد معه لم يكن سوى 

»فص ملح وذاب« بالرغم من تأكيدي على املوعد 
معه ولكن، والكالم مازال للمواطن، ألم يكن في 

وسع السفارة أن توفر محاميا ليتابع قضيتي مع 
الفندق خاصة أن تقرير الشرطة يؤكد أن السارق 

من موظفيه، أم يتم ترحيلنا لتنتهي القضية 
ويبقى موظفو السفارة على سباتهم العميق؟

هذه عينة لبعض ما يحدث في سفاراتنا باخلارج 
وعليه فإن هناك عدة أسئلة نبحث لها عن إجابة، 

ما معايير اختيار السفراء وموظفي السفارات 
في اخلارج؟ وهل هناك رقابة عليهم وهل هناك 
خط ساخن لتقدمي الشكاوى في حال تقصيرهم 
بعملهم، ومنا إلى الشيخ د.محمد الصباح نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية.

alharmal@hotmail.com
twitter@Al7armal حتت املجهر

د. نرمين يوسف الحوطي

Wikileaks

ويكيليكس منظمة دولية غير ربحية لنشر 
تقارير خاصة وسرية، وتعتمد على مصادرها 

من الصحف أو تسريبات إخبارية مجهولة، ذلك 
تعريف مبسط لتلك املنظمة التي أصبح يتردد 

اسمها كثيرا في صحفنا اليومية وأصبحت كتابا 
مقدسا للبعض »حق الشماتة«، والسؤال هنا 

للمخابرات الويكيليكسية: ملاذا اآلن؟
ملاذا اآلن.. تقوم منظمتكم بالنشر والتصريح 

لكثير من الفضائح ألقطاب سياسية واقتصادية 
في مجتمعنا، قد يكون بعض من تلك املعلومات 

صحيحة وقد يكون البعض منها بعيدا عن 
املصداقية، ويبقي السؤال الذي يراود الكثير: ملاذا 

اآلن؟ من هي اجلهة أو الفرد املمول لكم بالرغم 
من أنكم تدعون بأنكم جماعة ال تنظرون للربح 

فكيف أنشأمت منظمتكم؟ وملاذا قمتم باختيار ذلك 
الوقت؟ أين كنتم في السابق؟

ملاذا اآلن قمتم بنشر من اختلس برغم من أن 
تلك املعلومات مضى عليها أكثر من 3 أعوام، ما 

السر فيمن قال ومن ادعى؟ والسؤال األخطر: 
هل سفراء الدول أصبحوا ميثلون جهاز مخابرات 

ملنظمتكم جلمع الفضائح للدول التي يعملون 
بها؟ فمن البديهي قبل أن ينشر السفير فضائح 
اآلخرين يقوم بنشر فضائحه خشية بأن يجد 

من كتب عليه أيضا تقارير وتبعث لتلك املنظمة 
»وهلم جره«. دائرة ملوثة من يدخل بها يلوث 

فكره قبل اسمه، نعم هذا ما ينطبق على ما تدعى 
»ويكيليكس« بل من يقوم بترجمتها اللفظية 

سوف يجد بأنها دائرة متعفنة ال يقدر الفرد من 
االقتراب منها أو النظر لها، فأتعجب من بعض 

األقالم باالستشهاد بها برغم عدم مصداقية 
بعض معلوماتها، إن الصحافة واإلعالم البد أن 
تبنى على بينة صلبة وأساس قانوني واعالمي 

سليم، أما ما يبنى على باطل فهو باطل. 
٭  كلمة وما تنرد: »عليكم بطرائف األخبار، 

فإنها من علم امللوك والسادة، وبها تنال املنزلة 
.ÿ واحلظوة عندهم«. صدق الفاروق

atach_hoti@hotmail.com محلك سر


