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اقتراح لمن يهمه األمر

أدور ولوال أن أرى أم جعفر
بأبياتكم مادرت حيث أدور

الذئب ال يهرول عبثا،وهذا ال�شاعر كذلك ،يدور
حول �أبيات حمبوبته لعل وع�سى ان يفوز منها
بنظرة ،ول��وال علم هذا ال�شاعر ب��أن حمبوبته
التعدو هذا الأبيات ملا ت��ردد عليها ،انها �أم
جعفر كما �رصح با�سمها� ،صاحب بيت ال�شعر
الأحو�ص الأن�صاري ،لقب بالأحو�ص حلو�ص كان
يف عينيه اما ا�سمه فهو :عبدالله ابن حممد بن
عبدالله بن عا�صم بن ثابت بن �أبي الأقلح الأو�سي
الأن�صاري ،وجده عا�صم �صحابي جليل وهو الذي
يقال له حمي الدبر ،وك��ان ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم بعثه مع جمموعة من ال�صحابة
فغدر بهم امل�رشكون فقتل عا�صم يوم الرجيع،
ف�أراد امل�رشكون �صلبه فحمته الدبر وهي النحل
فرتكوه حتى امل�ساء فبعث الله تعالى �سيال
فاحتمل عا�صما وذهب به ،وكان عا�صم قد �أعطى
الله عز وجل عهدا �أن ال مي�س م�رشكا والمي�سه
م�رشك �أبدا ،وهو القائل:
ول�ست �أبايل حني �أقتل م�سلما
على �أي �شق كان يف الأر�ض م�رصعي
�أما حفيده الأحو�ص فهو من �شعراء بني �أمية،
�سهل العبارة ،ل�شعره رونق و�سال�سة وعذوبة
وح�لاوة جعله اب��ن �سالم يف طبقاته بالطبقة
ال�ساد�سة من �شعراء الإ�سالم وقرن به ابن قي�س
الرقيات ون�صيبا وجميل بن معمر ،والأحو�ص
القائل:
لقد منعت معروفها �أم جعفر
و�إين �إلى معروفها لفقري
وقد �أنكرت بعد اعرتاف زيارتي
وقد وغرت فيها علي �صدور
�أدور ولوال �أن �أرى �أم جعفر
ب�أبياتكم ما درت حيث �أدور
�أزور البيوت الال�صقات ببيتها
وقلبي �إلى البيت الذي ال �أزور
وماكنت زوارا ولكن ذا الهوى
�إذا مل يزر البد �أن �سيزور
�أزور على �أن ل�ست �أنفك كلما
�أتيت عدوا بالبنان ي�شري
وهو القائل ي�صف رحيل ال�شباب وقد ابدع ما �شاء:
رحل امل�شيب فما له حتويل
وم�ضى امل�شيب فما �إليه �سبيل
ولقد �أراين وال�شباب يقودين
وردا�ؤه ح�سن علي جميل
وعلي من ورق ال�شباب وظله
غ�صن تفرع يف الغ�صون ظليل
ب�رش يكون من احلرير وملة
مثل اجلناح وعار�ض م�صقول
فاليوم ودعني ال�شباب ك�أنني
�سيف تقادم عهده مفلول
تر�ضيك هيبته �إذا ا�ستقبلته
وتقول حني تراه فيه نحول
ومن �شعر الأحو�ص ال�سائر قوله:
�إذا �أنت مل تع�شق ومل تدر مالهوى
فكن حجرا من ياب�س ال�صخر جلمدا
فما العي�ش �إال ماتلذ وت�شتهي
و�إن الم فيه ذو ال�شنان وفندا
عا�رص الأحو�ص جريرا وال��ف��رزدق ،وقد نفاه
اخلليفة الأموي الوليد بن عبدامللك لأنه بلغه
عنه ما �ساءه وجلده وغربه الى جزيرة دهلك
وظل هناك منفيا طيلة خالفة الوليد بن عبدامللك
و�أخيه �سليمان وعمر بن عبدالعزيز ثم ملا تولى
اخلالفة يزيد بن عبدامللك �أع��اده �إلى املدينة
املنورة ،ثم تويف يف نف�س ال�سنة التي تويف فيها
يزيد بن عبدامللك عام  105للهجرة ...ودمتم
�ساملني.

منذ 1963م و�أع�ضاء احلكومات املتعاقبة
من القطاع اخلا�ص �إال القليل ،حملل �أو
حمللون فقط ،وه��ذه ع��ادة جامدة على
جلمود التخلف الفكري الذي قهر النه�ضة
املن�شودة ،علم ًا ب���أن ال�شعب �أطرافه
الداخلية واخل��ارج��ي��ة يت�ساءلون عن
�سبب ح�رص �أع�ضاء احلكومات يف �رشيحة
ال�برج��وازي��ة من املجتمع� ،أو �صهرهم
�أو اتباعهم املنفذين لرغباتهم ،وهذا
التقوقع على هذه ال�رشيحة ذات املال
والنفوذ االداري جعل منها مناف�س ًا قوي ًا
لأ�رسة ال�صباح يف القرارات امل�صريية ،بل
يقال انها �رشيك ًا فاع ً
ال باحلكم.
هذه ال�رشيحة الربجوازية البريوقراطية
�أف�سدت �إدارات الدولة و�أغرقتها باجلاليات
التابعة لها يف �رشكاتها ذات املناق�صات
يف قطاع النفط والقطاع العام ،علما ب�أن
هذه احلفنة التجارية مل تقدم للكويت
يف املا�ضي �إال ا�ستدعاء في�صل ال�رشيف
الحتالل الكويت و�ضمه للعراق والتخابر
م��ع �إذاع���ة ال��زه��ور يف ب��غ��داد  ،ام��ا يف
احلا�رض فلم تقدم �إال تدمري البنية التحتية
للدولة من خالل �أخذ مناق�صات امل�شاريع
والتعاقد مع ال�رشكات الأخرى من الباطن
لعمل امل�شاريع احلكومية مم��ا �أف�سد
البنى التحتية للم�شاريع املتعاقد معها
لإجنازها.
لذا حق ان نوجه هذا االقرتاح ملن يهمه
الأمر الذي مرده مل�صلحة احلكومة والدولة
وال�شعب ،وهدفه �سالمة امل�ستقبل من

اجل حتقيق التنمية ال�شاملة و�شلع جذور
الف�ساد من اجهزة الدولة حتى تتعافى
من ننت املف�سدين،ويقوم �أم��ل الإ�صالح
ب�سواعد اهل الكويت من اجلن�سني ،وتطوى
�صفحة الف�ساد واهله ،ذلك ب�أن يتم اختيار
�أع�ضاء احلكومة من امل�ؤهالت العالية
والتخ�ص�ص من الطبقة الو�سطى «ا�ساتذة
اجلامعة وجمعيات النفع العام املحامني
واملهند�سني واملعلمني واملحا�سبني
والأط��ب��اء والنقابات العمالية» ،هذا
االقرتاح يخل�ص الكويت وال�شعب من ف�ساد
ال�برج��وازي��ة التي قتلت طموح اال��سرة
احلاكمة وال�شعب.
بذلك ينتهي نفوذ الف�ساد وينه�ض �أمل
الإ�صالح وتغ�سل �سلطات واجهزة الدولة من
الفا�سدين واعوان الف�ساد  ،الن الطبقتني
الو�سطى والعاملة هما اعلم مبوا�ضع الف�ساد
ولهما القدرة على اجتثاثه دون جماملة او
خوف ًا على م�صالح �شخ�صية ،وهذا تغيري
يتواكب مع نظرة الكويت للم�ستقبل،
ويجعل طبقة الربجوازية كل منها تلعن
اختها ويترب�أ كل منها من عمل االخرى،
ويرجعون لطلب ر�ضى اال��سرة احلاكمة
كما كان احلال يف عهد املرحوم ال�شيخ
مبارك الكبري .او تكون احلكومة جميع
�أع�ضائها من اال�رسة احلاكمة عدا من كان
عليه ُ�ش ُبهات مالية ،حتى يك�شف الفا�سد
ال�سبل الفا�سدة،
و�أ�ساليب الف�ساد وتقطع ُ
غريوا فهو �أ�صلح للبالد والعباد .اللهم لك
الأمر من قبل ومن بعد.

براءة

الجازي السنافي
atsenafi@gmail.com

تزوير اإلعاقات!
مل ننته من مو�ضوع تزوير ال�شهادات و
تزوير اجلنا�سي حتى دخلنا اليوم يف
م�صيبة التقل اهمية عن كل ما ذكر ،وهي
تزوير الإع��اق��ات! �أ�صبح مو�ضوع تزوير
الإعاقة مثل «�رشبة امل��اء» من ا�سهل ما
يكون ،اذ هناك اعداد مهولة ممن يح�صلون
على الدعم من الدولة حتت م�سمى «معاقني»
او ا�صحاب «احتياجات خا�صة» و هم يف
احلقيقة ال ي�شكون من اي علة او اعاقة او
حتى «�شمخة»!
امل�صيبة الكربى �أن ه�ؤالء مدعي االعاقة يف
احلقيقة لهم اهداف وغايات عديدة منها
املزايا التي تقدمها الهيئة العامة لذوي
االحتياجات اخلا�صة وا�سباب كاحل�صول
على التقاعد املبكر او ا�سباب مادية او
احل�صول حتى على «مواقف» لل�سيارة! فكيف
ل�شخ�ص يدعي االعاقة اجل�سدية ان يقود
�سيارته وي�سري وي�سافر لوحده وينعم
بحياة طبيعية !100%
للأ�سف ال�شديد هناك من يزور ويطلب من
اللجان الطبية  -مقابل مبالغ مادية او
خدمات وم�صالح اخ��رى ،ب ��أن يذكر يف
التقرير ب�أن االعاقة �شديدة حتى يح�صل

على املزايا املمنوحة من الهيئة  -وهذا
ما يذكرونه هم �أنف�سهم! فما يحدث خلف
الكوالي�س لعبة كبرية يجب على الهيئة
العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة بالتعاون مع
وزارة ال�صحة او اجلهات املعنية �ضبط كل
من يزور اعاقته وهو �سليم بدنيا و ذهنيا.
فالتزوير اليقت�رص على �شهادة وختم بل كل
«هاللف والدوران» له ابعاد اخرى وم�آرب
اخ��رى واب��ع��اد خطرية ال يجب ال�سكوت
عنها .فكيف لأعمى ان يقود ال�سيارة؟ وكيف
لأ�صم ان يعمل دي جي!؟ وكيف مل�شلول ان
ي�شارك يف امل��اراث��ون! يف احلقيقة يجب
التن�سيق ما بني اجلهات وحما�سبة كل
�شخ�ص قدم على بطاقة اعاقة ا�ستفاد من
مزايا الدولة وهو �سليم وب�صحة جيدة!
يجب حما�سبة كل �شخ�ص او طبيب او جلنة
طبية قامت بالتزوير او تزييف احلقيقة.
فه�ؤالء ال يعملون اال مل�صاحلهم ال�شخ�صية
وجليبهم .فهذه امل�شكلة لي�ست بالهينة
ويجب وقف كل حاالت التزوير وحما�سبة
الرا�شي واملرت�شي ومدعي االعاقة والطبيب
الذي زيف االوراق والتحاليل ليكونوا عربة
لغريهم و ال ي�أخذون حق امل�ستحقني.

حسبة مغلوطة

القضية اإلسكانية
مكانك راوح

ي��ق��ال ب��الأم��ث��ال «خ��ل ال��درع��ا ترعى»،
املق�صود بهذا املثل ال�شعبي القدمي،
يتمثل بال�شاة التي يراها املرء ترعى،
وال ميكنه �أن يتعر�ض لها حتى و�إن كانت
بو�ضع غري �صحيح �أو الئق ،وتركها ت�رسح
ومترح وتفعل ما ت�شاء ح�سب ما ترغب،
واملق�صود بالدرعا هي ال�شاة �سوداء
اجل�سد ،بي�ضاء الر�أ�س.
في�رضب هذا املثل عندما يرى املرء منا
بع�ض الأمور ت�سري بعك�س ما يرغب ،وال
تكون له القدرة على تعديل م�سارها ،النه
ال توجد لديه ال�سلطة �أو القدرة على تعديل
امل�سار ح�سب مايراه �صحيح ًا.
عندما ي��دور احل���وار ل��دى جمموعة من
الأ�صدقاء ،والتطرق �إلى مو�ضوع معني،
ويكون هذا املو�ضوع مرتوك ًا من غري حل،
�أو و�ضع له احلل غري املنا�سب ،في�ضطر
�أحد املتحدثني �إلى ا�ستخدام هذا املثل،
ويعني به ترك الأمر على ماهو عليه ،الن
ما باليد حيلة.
كثري من م�شاكل املجتمع احللول فيها
غري منا�سبة ،حلجم املو�ضوع والق�ضية،
و�أردنا يف مو�ضوعنا هذا �أن نتطرق لق�ضية
مهمة ،وهي ق�ضية الإ�سكان ،وما احللول
التي و�ضعتها وزارة اال�سكان لل�شباب
الكويتي ،الذي ينتظر �أكرث من  18عام ًا،
ومل يح�صل على �سكن خا�ص به وب�إ�رسته،
فلقد و�ضعت ال���وزارة حلو ًال ع��دة ولكن
امل�شكلة باقية وم�ستمرة وبن�سبة عالية.
مايجري لبع�ض احل��االت فع ً
ال م�أ�ساة،
حيث ازدياد عدد �أفراد الأ��سرة ،والو�ضع
كالتايل ،ال�سكن ب�شقة ايجار �أو مبنزل
الأب الذي �ضاق على االب و�أ�رسته ،نحن
واحلمد لله يتوافر لدينا اخلري والأرا�ضي،
ولكن للأ�سف امل�شكلة موجودة وال نعرف ما
ال�سبب الرئي�سي لهذه امل�شكلة ،والظاهر
�إنها م�صلحة جتار ،وامل�شكلة الأهم والأكرب
ت�أخري امل�شاريع وتوقيف �أ�صحاب العقود
عن العمل ،النهم غري قادرين على ا�ستكمال
امل�شاريع.
منذ بداية الأمر ملاذا التكون هناك �رشوط
جزائية على هذه ال�رشكات ،التي ت�ستلم
العقود بالباطن ،وملاذا التنفذ الوزارة
بحقهم ال����شروط اجلزائية �إن وج��دت،
م�رشوع مدينة املطالع كم م��دة االتفاق
لت�سليم امل����شروع ل��ل��وزارة؟ وك��م مدة
الت�أخري؟ وكم مقاول ا�ستلم؟ ومل ينفذ وترك
«الدرعا ترعى».
كل ه��ذه الأ�سئلة م�س�ؤولة عنها وزارة
اال���س��ك��ان ،فيجب التو�ضيح لأ�صحاب
الق�سائم ،والرد على هذه الأ�سئلة التي ال
يجدون اجلواب عليها ،واليجدون من يرد
عليهم ،و�أ�صبح همهم الوحيد ،متى يتم
ا�ستالم �أمر البناء لكي ي�ستطيعوا التنفيذ،
وال��ب��دء يف بناء منازلهم التي حتتاج
على الأقل ملدة ثالث �سنوات لكي ينتهوا
من بنائها ،فت�صبح املدة  21عام ًا ،لكي
ي�ستطيع �أن يقيم مبنزله وي�سكنه ،هذا �إن
مل يكن هناك ت�أخري �آخر لأي �سبب طارئ.
ويجب كذلك توقيف الدرعا عن املرعى،
وي��ج��ب اال�ستعجال بتنفيذ امل�شاريع
ال�سكنية للمواطنني ،وال نريد فال�شات
زي���ادة و�أك�شن ع��ن ت��واج��د امل�س�ؤولني
باملوقع بدون �إجناز ،فمن يرد ان ينجز
فلي�س مهما �أن ي�أخذ كامريات الت�صوير،
ولب�س القبعة ال�صفراء ،فبا�ستطاعته
االجناز وهو مبكتبه.

زاوية أمنية

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

الردح النيابي!
من منا ال يعرف الرداحة ،تلك ال�شخ�صية التي
�شاهدناها مرار ًا و تكرار ًا يف م�شاهد الأفالم امل�رصية
القدمية واحلديثة ،وب�صدق ف�إين قد انقطعت عن
م�شاهدة الأفالم امل�رصية و الأجنبية م�ؤخرا مع ما
لدي من تقنيات م�رسحية يف منزيل ت�ضاهي م�سارح
العامل� ،إال �أين ل�ست متفرغ ًا مل�شاهدة �أي �شيء
حتى الربامج العلمية التي كنت �أتابعها ب�شغف،
وذلك ب�سبب متابعتي لل�سيا�سة والأخبار ال�سيا�سية
وال�ش�ؤون املحلية والدولية التي ت�شد ال�شخ�ص
لأخبارها املتالحقة واملت�سارعة وك�أن العامل على
�شفري النهاية و بداية الفو�ضى العاملية ال�شاملة.
ما عليه �شطحت يف فكري ولنعد الى ما قلنا فقد طغى
�صوت الرداحة على �صوت العمل ال�سيا�سي احلقيقي
الذي نعرفه ب�سبب انتهاج بع�ض ال�سيا�سيني مهنة
قدمية كانت متار�س يف حواري و�شوارع القاهرة
و�شاهدناها يف الأفالم امل�رصية القدمية التي نقلت
لنا �صورة الرداحة التي ت�أكل وتعي�ش من علو �صوتها
يف الأماكن العامة والتي يتم ا�ستئجارها من هذه �أو
تلك ،فتلك تريد ت�صفية ح�ساباتها مع جارة لها �أو
زميلة فتقوم ب�إعطاء الرداحة �أدق التفا�صيل التي
تعرفها عن �صديقتها ال�سابقة وتبد�أ الرداحة يف عملها
لتقيم الدنيا ب�رصاخها على الغرمية امل�سكينة التي ال

مقاالت

حمد عبداهلل السريع

مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي
تعلم ماذا خب�أت لها �صديقتها ال�سابقة ،فتبد�أ بن�رش
غ�سيلها «الو�سخ» على امللأ وعلى عينك يا تاجر
 .وعلى طاري التاجر فقد كانت الرداحة ت�ستخدم
كذلك بعد تطور مهنتها يف العقود الأخ�يرة حتى
للت�شهري بالتجار يف الأ�سواق و�أمام احلوانيت التي
ميتلكونها بغية اال�ستغالل املادي واالثراء من خالل
ف�ضيحة التاجر ،وحتى تطورت هذه املهنة و�أ�صبحت
متار�س ب�شكل �سافر وعلني ،ويتم ا�ستغاللها �سيا�سيا
من بع�ض ال�سيا�سيني العرر وهي مفرد عره وتعني يف
قامو�س الكلمات الدارجة امل�رصية جند �أن كلمة «عرة»
بدون نقطة والتي يعني بها اال�ستنقا�ص واال�ستهانة
بال�شيء الذي لي�س له قيمة ،وكلها للأ�سف �صفات بدت
تظهر م�ؤخرا يف احلياة االجتماعية وحتى اختلطت
باملجتمع ال�سيا�سي الذي ميار�س بع�ضهم مهنة العرة
و الرداحة ب�أ�سلوب علو ال�صوت و الردح املمجوج
للحكومة والذي انت�رش بني بع�ض النواب حتى �أ�صبح
بع�ضهم ميار�سه ب�شكل مقيت وكريه يبتغي من ورائه
مك�سب ًا �أو منفعة ،فاملعروف و الدارج حاليا يف العامل
كلما ارتفع �صوت الردح كلما �أ�صبح املك�سب �أكرب حتى
بات البع�ض ي�ستغل هذه املهنة يف جماالت عمله الذي
يقوم به ،و�أ�صبح لدينا جمل�س نيابي يعاين من هذه
املهنة البائ�سة والتجارة اخلائبة التي تهدم القيمة

الذاتية للفرد وتدمر املجتمع ب�شكل �سافر وعلني بعمل
و �أ�سلوب يخلو من املهنية واالحرتافية ولو تابعنا
املجال�س النيابية حول العامل لوجدنا احلالة
طاغية ب�شكل وا�ضح وال تقت�رص على �أعتى املجال�س
النيابية يف العامل بل ي�سجل لنا و بال فخر �أن قام
بع�ض نواب الأمة ب�رضب بع�ضهم البع�ض بالقنادر،
«�أجلكم الله» ،وللأمانة مل �أعرف هذه املفردة �إال
حني قالها من قالها باملجل�س وحتت قبة عبدالله
ال�سامل التي يبدو �أنها �ستكون م�رسح ًا �سيا�سيا ملثل
هذه الظاهرة غري املحببة والتي نالحظها هذه الأيام،
فيا نواب الأمة رفقا بنا نحن ال�شعب وخففوا عنا ما
تكنون لبع�ضكم من حقد وكراهية �سيا�سية واعك�سوا لنا
االيجابية يف عملكم ال�سيا�سي الذي تفوقت احلكومة
به عليكم حتى بات جمل�سكم فاقدا ملعنى الدفاع عن
حق املواطن و �أنا �أول من يعلنها ب�أن هذه الثقافة
التي �أ�شاهدها ال متثلني �شخ�صي ًا وال متثل ال�شعب
الكويتي ،فهذه ثقافة دخيلة علينا من كرثة م�شاهدة
الأفالم العربية القدمية �أو ل�شدة الت�أثر الذي بات
وا�ضحا حتى يف العمل النيابي ب�شكل ردح نيابي،
فهل و�صلت لكم ر�سالة ال�شعب يا نواب ال�شعب؟ �أمتنى
ذلك و�أال حتجب عنكم لتقر�أوها وليرتاجع من ميتهن
الردح عن ردحه املقيت .

مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف �أو دار
االوبرا مت و�ضع حجر اال�سا�س له يف عام
 2015وافتتح ر�سميا بتاريخ  31اكتوبر
 2016بكلفة مالية بلغت « »235مليون
دينار ويقع بجوار ق�رص ال�سالم على �شارع
اخلليج العربي.
منذ افتتح املركز والأعمال الفنية املتنوعة
تقام على ثالثة م�سارح وث�لاث قاعات
للحفالت املو�سيقية وغالبية الأعمال
الفنية قدمها فنانون كويتيون بالإ�ضافة
�إلى بع�ض الفرق العاملية.
م�ساء يوم ال�سبت ولأول مرة اح�رض حف ً
ال
غنائي ًا مبنا�سبة مرور اربعني عاما على
عر�ض مذكرات بحار والتي قدمها يف ذلك
الوقت الفنان الكبري �شادي اخلليج والفنانة
�سناء اخل��راز من �إخ��راج اال�ستاذ حممد
ال�سنعو�سي وت�أليف حممد الفايز رحمه
الله وتلحني الفنان غنام الديكان.
العمل الفني قدم ب�شكل رائع �سواء برتتيب
الق�ص�ص مع الأنا�شيد الرتاثية اجلميلة �أو
املو�سيقى اجلميلة التي قدمتها الفرقة
املو�سيقية الكويتية ام��ا املطربون

واملطربات الكويتيون فقد كانوا اكرث من
رائعني وما مييزهم ثقتهم ب�أدائهم الذي
�ساهم يف جناح العمل اجلبار.
تنظيم رائ��ع مبني على جمموعة من
الإجراءات ال�سل�سة لتخدم الزوار �سواء
كمواقف ال�سيارات �أو اال�ستقبال و�إجراءات
التفتي�ش الأمني وكذلك ار�شاد الزوار
�إلى اماكنهم والالفت ان كافة العاملني
من ا�ستقبال وار���ش��اد هم من ال�شباب
الكويتي.
�أمتنى من �إدارة مركز جابر الأحمد الثقايف
اال�ستمرار يف تقدمي هذه العرو�ض املميزة
والرائعة التي اعادت الينا تاريخ الفن
القدمي وتكرمي الفنانني ال�سابقني اطال
الله بعمر من بقي منهم ورحم الله من
تويف منهم كما �أمتنى من �إدارة املركز
توثيق هذه الأعمال وعر�ضها على قنوات
تلفزيون الكويت بعد االنتهاء من تقدميها
حتى ي�شاهدها اجلميع ويعرف تاريخ
الكويت ومعاناة �شعبها �سابقا عندما
بنوا هذا البلد.
وال�سالم عليكم.

