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خالد العرافة

عبدالهادي الصالح

د.نرمين الحوطي

رسالة عاجلة إلى 
الشيخ محمد العبداهلل

في أمان اهلل 
بوعادل

Saint Nicholas

تطرقت خالل األسبوع الماضي إلى وضع 
المسرحين ووجهت رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء 

إلنصاف الكوادر الوطنية الذين تم االستغناء عن 
خدماتهم بين ليلة وضحاها وسط صمت حكومي 

منذ 4 سنوات، واليوم بعد التشكيل الحكومي 
الجديد نعيد الكرة مرة أخرى بالمطالبة بناء على 

ما وصلني من اخواني المسرحين الذين طلبوا أن 
ابعث برسالة أخرى إلى الوزير المعني وهو وزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
البلدية الشيخ محمد العبداهلل بأن يوفي بوعده الذي 

اتخذه خالل مقابلته مع وفد من المسرحين في 
منتصف سبتمبر الماضي حيث وعد بحل المشكلة 

التي تعصف بمستقبل الشباب الذين لم يرهقوا باب 
الرواتب في الدولة حيث لجأوا إلى القطاع الخاص 

للتخفيف عن كاهل الدولة، وكانت النتيجة كما نرى 
حرمانهم من العديد من االمتيازات، وآخرها زيادة 

العالوة االجتماعية إضافة إلى مميزات أخرى، خاصة 
أن العدد الفعلي يا معالي الوزير ال أحد يعلمه سوى 

برنامج هيكلة القوى العاملة.
وتؤكد المعلومات أن العدد يتجاوز 2000 مسرح 

منذ عام 2008 إلى يومنا هذا، لذلك رسالة إخواني 
المسرحين إلى الشيخ محمد العبداهلل هي أن الدعم 

الذي يتقاضاه جميع المسرحين بدون استثناء 
سيتوقف عنهم في أواخر ديسمبر الجاري، ما يعني 

أن هناك العديد من المسرحين سيواجهون حياة 
صعبة هم وأسرهم، لذلك يا معالي الوزير نناشدك 

أن تحل هذه المشكلة من خالل وزارة المالية بتمديد 
الدعم لهم حتى تجد الحلول المناسبة لهذه الفئة لكي 
يضمنوا مستقبلهم الوظيفي خاصة أننا نعلم جيدا 
أنك أيها الوزير لن توانى في مساعدة إخوانك أبناء 
الوطن وستجعل قضيتهم على رأس أولويات عملك 
بعد تجديد الثقة بكم في الحكومة الجديدة من خالل 

توجيه أوامرك باستمرار صرف المكافأة ليتم تسديد 
اإليجار والديون التي تقع على عاتق المسرح، وأي 

تأخير سيواجه بإجراءات قانونية ربما تصل إلى 
الحبس لصعوبة سداد المبالغ التي عليهم.

لذلك أتمنى من وزيرنا الشاب أن يبحث مع برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة عدم ضياع السنوات على 
المسرحين وعدم ضمها إلى خدمتهم وإيجاد الحلول 
المناسبة لالستفادة منها، كذلك هناك عدد كبير من 
المسرحين تجاوزت أعمارهم 45 عاما مما يصعب 
قبولهم في ديوان الخدمة لذلك نحن بانتظار فزعة 

الشيخ محمد العبداهلل.

عادة من يثير االنتباه 
االجتماعي واالعالمي 

هم اصحاب التصريحات 
والمشاريع الكبيرة، لكن 
من المؤكد ان في حياتنا 

االجتماعية أشخاصا 
يعيشون في الظل ـ او 

هكذا نحسبهم ـ لكن 
يملؤون الجو عاطفة وألفة 
ومودة، يتعاملون بتلقائية، 
لكن بصدور رحبة وعزائم 

محبة ألي عمل فيه نفع 
للناس مهما كان بسيطا، 

هؤالء الطيبون الذين 
ظاهرهم بسطاء ولكن 

في واقع الحال يملؤون 
اي منطقة فراغ لديك 

بالتوادد الوجداني الذي 
عادة ال يلتفت اليه نخبة  
الناس الذين يحلقون في 
اجواء النظريات الجافة، 

من هؤالء الطيبين افتقدنا 
الحاج خضير محمد 

علي )بوعادل( الذي كان 
يعتبر مجلس دار الزهراء 

بالدسمة دوامه اليومي 
وبيته الثاني، يألف ويأنس 
بقرب المؤمنين، يشاركهم 

مناسباتهم واحتفاالتهم.
قضى قسطا من شبابه 

متطوعا في الجيش 
الكويتي قبل ان ينتقل 
الى وزارة الكهرباء او 
وزارة االشغال، حيث 

زامل الرئيس الفلسطيني 
السابق ياسر عرفات، 

ويعتبر بوعادل مخزنا 
لسيرة عرفات وشعاراته 
في العمل، لكن االبتالءات 
والمحن والمرض داهمت 
بوعادل حتى اضطر الى 

التقاعد، ولكن لم يمل 
العمل التطوعي الذي 
يقربه الى اهلل تعالى 
وال يأنف او يتكبر 

مهما كان العمل بسيطا، 
وربما عند اهلل عظيما، 

فكان شعلة من النشاط 
في لجنة المشتريات 

ولجنة المواصالت في 
حملة التوحيد »إحدى 

الحمالت الكويتية للحج 
الرائدة التي تحوز سنويا 
تقدير االمتياز من وزارة 

االوقاف«.
يقول احد الشباب: 

فتحت عيني عليه في 
مسجد النقي وهو يعمل 
خارج اوقات الصالة في 
اعادة تصليح وتنظيف 
الترب )قطعة من الطين 

الجاف توضع لمحل 
سجود الجبهة اثناء 

الصالة، حيث ال يجوز 
السجود في الصالة على 
السجاد المعتاد في الفقه 

الجعفري(، وكان حلو 
المعشر حينما يرافق 
الشباب الى مباريات 

النادي العربي، خاصة في 
كرة اليد، وكذلك يرافقهم 

الى االسواق في شهر 
رمضان بعد اداء الواجبات 

والمستحبات الدينية 
واالجتماعية.

دائم السؤال عمن يغيب 
عن ناظريه، واآلن وبعد 

ان رحل عنا في االسبوع 
الماضي، ما اكثر احباءه 
الذين يسألون عنه، وقد 

ترك فراغا موحشا بينهم، 
لكن عزاءهم انه في امان 
اهلل تعالى بمشيئته التي 
وسعت كل شيء رحمة.

)الفاتحة له ولجميع أموات 
المسلمين(.

سانت كلوز هو من نطلق عليه »بابا نويل« له 
أسماء عديدة في مختلف دول العالم، ولكن تبقى 

الشخصية واحدة مع اختالف األسماء والدول، 
وبالرغم من اختالف الشعوب واللغات والعادات إال 

أن تلك الشخصية تحتفظ بنمطها في سائر دول 
العالم فشخصه وملبسه ال يتغير على مدار السنين، 

فهو يمتلك صفة العجوز الذي يتسم بالطيبة على 
وجه يمتلك لحية بيضاء يحتفظ في ملبسه برداء 

أحمر مع جرسه الرنان الذي يدق أجراسه في األعياد 
المسيحية، وأخيرا يحمل على عاتقه كيسا يحوي 

الكثير من الهدايا ليقوم بتوزيعها على األطفال 
ليبعث الفرحة والسعادة لهم.

تلك كانت قصة »بابا نويل« التي يرددها الكثيرون 
مع اختالف الروايات والتفاصيل، إال أن األصول 

تبقى واحدة وهي شخصية »بابا نويل« أو »سانت 
كلوز« التي تعود لقصة القديس »نيكوالس« 

الذي عاش في القرن الخامس الميالدي الذي كان 
يقوم أثناء الليل بتوزيع الهدايا للفقراء وللعائالت 

المحتاجين دون أن تعلم هذه العائالت من هو 
الفاعل، وصادف بأن وفاة القديس نيكوالس صادفت 
في ديسمبر مع مناسبات األعياد المسيحية فأصبح 

ظهوره يواكب أعيادهم، تلك كانت قصة »سانت 
كلوز« وتلك كانت عطاياه لألطفال والمحتاجين 

في األعوام السابقة، ولكن هذا العام ماذا ستكون 
مفاجآت »بابا نويل« للعالم؟ 

ها نحن على مشارف انتهاء عام 2012 م ويسود 
العالم العربي الكثير من الحروب الداخلية التي أطلق 
عليها البعض بأنها »ثورات«، وها هو العالم يسوده 
الفقر والمرض والتهديدات والتأهب لحرب عالمية 
ثالثة، أال نجد من يقوم بشخصية »سانت كلوز« 

ليخمد تلك الكوارث لحماية ليس األطفال فقط بل 
لحماية العالم من أهوال الفقر والمرض والحروب، 

أم أن »بابا نويل« سيقتصر على النظر ويترحم على 
أحوال العالم؟

كلمة وما تنرد: أظلم من الظالم من يساعد الظالم على 
ظلمه.

م. 36إطاللة

محلك سر

ذعار الرشيدي

م.مبارك عبدالرزاق العنزي

سعد عطية الحربي

شيخة أحمد الجيران

37 مليار درجة
وسر املريض 
رقم 3652

نداء خاص إلى 
وزير الداخلية

وين فلوسنا؟

قمة سياسية

احلكومة والشك خسرت كثيرا والتزال 
تخسر من وجودها الشعبي، ذلك 

إن كان لها أي وجود شعبي أصال، 
أو قبول شعبي، فمنذ سنوات هناك 

حكومة تأتي لتثبت أحد أمرين إما أنها 
حكومة تصريف عاجل من األمور أو 

أنها حكومة صورية، وال عالقة لها 
وال لوزرائها بالشعب وال بهمومه، وال 

مبطالباته، بل إن احلكومة األخيرة يبدو 
أنها دخلت في خصومة ومواجهة مع 
الشعب رغم أنها أحوج ما تكون إلى 

مد جسور التواصل بينها وبني الشعب 
الذي فقد الثقة بكل ما هو حكومي.

>>>
ما قاله الوزير السابق شعيب املويزي 

في برنامج توك شوك مع محمد 
الوشيحي، وما ذكره النائب السابق 

شايع الشايع في ذات البرنامج، يفترض 
بعده ومن باب سد الذرائع أن تقوم 

احلكومة بإصدار بيان رسمي، أم أن 
سقوط شخص على وجهه في ندوة 
يستوجب بيانا من مجلس الوزراء، 
وطيران املليارات ال يستوجب حتى 

تصريح صغير؟!
>>>

هنا مسألة أخرى، من يفتي ضد 
املسيرات واملظاهرات ويثور ويأتي 

بالدالئل والقرائن، وال يفتي ضد الفساد 
وطيران املليارات، ال تصدقوه، فاألولى 
منطقيا أن يفتي بحرمة املال العام، ثم 
بعدها يفتي عن غزو املريخ لو شاء، 

أما أنه ال يخرج من قمقمه إال من أجل 
الهجوم على أي حراك احتجاجي شعبي، 
وعندما تواجهه بالفساد الذي تسبب في 

ضياع املليارات يضع سواكه في فمه 
ويصمت، فهذا عليه أن يتقي اهلل في 

نفسه وفي وطنه وفي علمه الذي يحمله 
في صدره.

>>>
نحن ال نبحث عن املستحيل في الكويت، 
وال نطالب السلطة باملستحيل، وال نريد 
أن نحمل احلكومة ما ال حتتمل، ولكننا 

نريد العدل في تطبيق القانون، أنتم ترون 
أن املغردين والناشطني خرقوا القانون 

وأحلتموهم إلى التحقيق وهم في طريقهم 
إلى القضاء، ولن نخالفكم فنحن نثق في 

قضائنا، ولكن لم ال تقومون بفتح ملفات 
الفساد املليونية واملليارية، فأبطالها أخطر 

37 مليار مرة من خطورة تعتقدونها في 
مغرد أو مدون أو ناشط قال رأيا يحتمل 

التأويل على أكثر من وجه.
>>>

توضيح األوضح: بعد أن كتبت مقالتي عن 
حكاية الطفلة »بنا« التي تعاني من مرض 

نادر يعرف بـ »حبوب القهوة« أرسلت 
إدارة العالقات العامة في الصحة بيانا 
تطلب فيه اسم املشتكي ورقم هاتفه، 

وهو ما فعلته ذات اإلدارة بذات الفتاة أيام 
الوزير الساير عندما كتبت قصتها قبل 
3 أعوام، اتصلوا وطلبوا رقم املشتكي 

وبياناته، واتصلوا به ثم »صرفوه« بجملة 
»أوكي.. نشوف ونرد لك خبر« وطبعا لم 

يردوا له خبرا منذ 3 سنوات، لذا أرجو 
تغيير اسم اإلدارة من إدارة العالقات 
العامة إلى إدارة »التصريفات« العامة.
توضيح األوضح: في هالبلد إذا ما عندك 
واسطة... روح موت أحسن، وأنصح 
احلكومة بأن تبحث عن املريض رقم 

3652 املوجود في أملانيا حاليا.

نوجه نداء خاصا إلى وزير الداخلية من 
أبنائك وإخوانك منتسبي وزارة الداخلية 
)الضباط اجلامعيني العسكريني( أصحاب 
اخلبرة واخلدمة الذين أكملوا دراستهم 
اجلامعية وحصلوا بعد استكمال الدورة 
على رتبة مالزم ثان، أن تتم مساواتهم 
مبدة استحقاق رتبة مالزم أول لتكون 

سنة بدال من سنتني، أسوة بزمالئهم 
ضباط االختصاص الذين قضوا في 

أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية 4 
سنوات دراسية بعد الثانوية العامة، فكم 

سعد الضباط اخلريجون عندما مثلوا 
أمامك أثناء أداء القسم، وسماع البشائر 

بخصوص تفعيل قانون توحيد الترقيات 
بني هؤالء الضباط، فآلية القرار ناضجة 

ومتكاملة في اللجنة الرباعية وحتتاج 
إلى التطبيق فقط، وال أريد في حقيقة 
احلال أن أفصل أكثر في تقاسيم هذا 
»النداء اخلاص« وأدخل في مواضيع 

أخرى لها عالقة وطيدة بالكيان الوظيفي 
والتبعات التي على كاهل هذه الكوكبة 

الرائعة من الضباط، فقد سمعت من 
بعضهم الكثير من الرؤى والتطلعات 
خاصة أنهم على سدة املستقبل من 

خالل الترقيات املتتالية التي تؤهلهم ألن 
يكونوا في مصاف من سبقوهم لبناء 

مؤسسة شرطية يتخللها ضباط ذوو 
تخصص وعلم ودراية ونظرة تتوازى 

مع الطابع املؤسسي األكادميي، طمعا في 
املشاركة الروحية والعملية لتقوية جسد 

وزارة الداخلية املتمثل باإلدارات والدوائر 
املختلفة. هذا نداء )الضباط( لم أنقص 

منه كلمة، حملته بكامل تفاصيله ليكون 
مقاال متجردا منطلقا حتت أنظار وزير 

الداخلية الشيخ أحمد احلمود، وهم على 
أمل من الوزير أن يصدر قراره عاجال 
ويتم إنصافهم بشكل نهائي، واإليعاز 
ملن يلزم بدفع عجلة الترقيات للجهات 

املعنية.

أسمع كغيري أن خيراتنا ليست لنا، حتى 
شاء القدر قبل أشهر أن أحتدث مع زميل 

مصري مخضرم سرد لي قصته املهنية منذ 
بدايتها في بالده إلى هذا اليوم.

وما راع انتباهي منعطفه الذي كان في 
العام الدراسي 89 - 1990 حيث مت انتدابه 

إلى التدريس عبر مكتبنا الثقافي في مصر 
وكان له اخليار بالعمل في الكويت أو اليمن 

مع زيادة األجر، واختار اليمن الذي على 
حد قوله كان بلدا يعيش فقرا شديدا، وفي 

خضم هذا الفقر يجد بعض املباني والدوائر 
احلكومية راقية البناء حسنة املنظر، مما 
جعله يتساءل عن سبب رقي تلك الدوائر 

في وسط هذا الفقر فتكون اإلجابة الوحيدة 
الدائمة هذه صنائع حكومة الكويت.

ومبا أن الزميل معلم فما أبهره في املقام 
األول جتهيز املدارس بكل الوسائل احلديثة 
عالوة على املباني املدرسية األكثر من رائعة.

وعند انتهاء عامه األول واألخير في نفس 
الوقت بسبب الغزو مت إرساله إلى الكويت 
وهو ميني النفس برؤية ما عني رأت حيث 
التساؤل البديهي الذي يتبادر إلى الذهن، 

إذا كانت أفعال الكويت هذه في بالد الغير، 
فكيف تكون هذه الدولة حتى وصل إلى 
ختام سرده بذوقه وأدبه بابتسامته التي 

تدل على االحترام. فما هو شعورنا ونحن 

جند مسؤولي التربية يتغنون ويرسمون 
اخلطط وأبناؤهم يتعلمون في اخلاص، 
ما موقفنا عندما نرى مسؤولي الصحة 

يتفاخرون مبستوى الطب احمللي ويعاجلون 
هم باخلارج، ماذا نفعل عندما يظهر لنا 

مسؤولو اإلسكان بتصاريح نارية بحل أزمة 
السكن والطلبات تعانق الـ 100 ألف طلب، 
حتى بدأت التصديق بوجود من يريد أن 
ينسينا أننا في دولة نفطية غنية وفائض 

امليزانية بالسنني األخيرة وصل بفضل من 
اهلل إلى مليارات الدنانير، فيا من تريد العبث 
مبقدرات وخيرات الدولة، ارجع إلى التاريخ 

ليخبرك كيف انتهى زمن اإلقطاع.

ها قد اجتمع املجلس اجلديد بأشخاصه 
وكتله وحكومته، وها قد اتخذ كل نائب 
أهدافه وبرامجه التي خطط لها، نسمع 

الكل يردد »املجلس متجانس« وأصوات 
االحتقان في العائلة الواحدة خفت والكل 

يترقب القادم. لكن يبقى أن نفهم أن 
اخلصومة البد أال تعلو على احلق وأننا 

سواء كمقاطعني أو مشاركني تهمنا تنمية 
البلد على املدى القريب واملدى البعيد.

من الصعب على الكويت أن تواجه عرقلة 
في تكوين آرائها، ذلك ألن قادتها ورموزها 
واألفاضل فيها كمراجع تؤوي بدورها كل 
الشباب احلائر الذي يفكر مبصير عيشه 
في الكويت، إننا في الكويت نشهد تطورا 

ال نظير له في مهارات القيادة وتكوين 
اآلراء. واألمثلة على أسس احلوار الناجح 

كثيرة، ألن وجود املتحامل واملتعصب 
أعظم أمثلة لعدم جدوى هذا األساس. 

فمن قال ان الدول العظيمة لم يكن لها 
احتقان يعلم شبابها املسير الصائب 

وإيجاد احلل مبعاينة اخللل؟ ان الكويت 
اليوم تربينا على أن جند الدرس من بني 
اإلخفاقات والهضبة من بني الوديان. إذا 

كانت النفوس قلقة مضطربة فإن التاريخ 
ال يجامل حينما يقول أن الدول مابني 

صعود وهبوط وإن كان هذا الهبوط مبعنى 
الوقوف والتقادم ال اخلسران والتيه.

لن نسمع الغاضبني فقط ولن نعتمد على 

أحاديث املتفائلني بقسوة، سنمضي أفرادا 
أفرادا في اإلصالح والتنقيب عن أي جذوة 

تسنح لنا الفرصة أن ننفخ فيها. أنا على 
يقني بأن هذا االحتقان سيوصلنا جليل 
آخر يخشى على بلده التمزق لن يكتفي 
باحللول البرملانية بل سيكون خير نائب 
حتت قبة البلد، فاملواطن الكويتي »حرج 

وشاغول«.
باختصار، إن موقفنا من املدين املتعارضني 
في السياسة حتما سيفرز لنا مواطنا آخر 

في النهاية أقول إنه بإمكان الكل أن يحتدم 
مع من معه، ويجادل ويخسر، وبإمكان 
الكل أن يختار أن يربح ويحاور ويجد 
نقاط االشتراك ويعش عيشة متوازنة.

waha2waha@hotmail.com
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احلرف29

حديث املدينة

مجرد رؤية

سقاية


