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حمد مبارك المناعي نوخذة غوص و»راوية المتنبي« المبدع
فــــي تــــاريــــخ الـــكـــويـــت مـــجـــمـــوعـــة نــــــــادرة مــن 
الشخصيات الــتــي تميزت بمواهب تــدعــو إلى 
اإلعجاب الشديد، رغم أن فرص الثقافة والتعليم 
فـــي الــكــويــت الــقــديــمــة كــانــت قــلــيــلــة ومـــحـــدودة. 
 أمثال 

ً
لقد أنجبت الكويت القديمة أدبــاء كبارا

المرحوم أحمد بشر الــرومــي، وشــاعــر الكويت 
الكفيف فــهــد الــعــســكــر، والــشــاعــر الــمــبــدع صقر 
الشبيب، وعشرات بل مئات غيرهم من األدباء، 
والــشــعــراء، وعلماء الــديــن، والــنــواخــذة، وأبطال 
الــمــعــارك، وأســـاتـــذة الــبــنــاء، وأســـاتـــذة صناعة 

السفن الخشبية، والمعلمين. 
لــقــد كـــانـــوا كــــفــــاءات كــبــيــرة فـــي مــجــاالتــهــم، 
ولـــــو كــــانــــوا فــــي عـــصـــرنـــا الـــحـــالـــي الســتــحــقــوا 
شـــهـــادات دكـــتـــوراه عــلــى إنــجــازاتــهــم. فــي حلقة 
الــيــوم، سنتحدث عــن إحــدى هــذه الشخصيات 
الــمــبــدعــة، الــــذي اســتــحــق أن يــطــلــق عــلــيــه لقب 
»راويــــة المتنبي«، وهــو الــمــرحــوم حمد مبارك 

عيسى المناعي. 
ولد األديب حمد المناعي في فريج بن خميس 
بالحي الشرقي لمدينة الكويت عام 1884، ودرس 
في بداية األمر على يد الشيخ عبدالعزيز الرشيد، 
ثم انخرط في المدرسة المباركية ودرس بها عدة 
 إنه لم يشبع من 

ً
سنوات، لكنه كان يقول دائما

علوم اللغة العربية وآدابها. اشتغل في البحر، 
وبعد سنوات أصبح نوخذة غوص مدة أربعين 
 شاهد خاللها الغرائب والعجائب في عالم 

ً
عاما

 فــي شــؤون 
ً
المالحة البحرية، وأصــبــح مرجعا

 ببلدية الكويت 
ً
البحر وفنونه. انتخب عضوا

في األربعينيات من القرن الماضي، كما انتخب 
 في مجلس األوقــاف عند تأسيس دائرة 

ً
عضوا

األوقاف عام 1949. 
 
ً
 مــبــدعــا

ً
لـــكـــن مــــا يـــمـــيـــزه ويــجــعــلــه شـــخـــصـــا

، اهــتــمــامــه بــــــاألدب، فــفــي عــــام 1920 
ً
ومــخــتــلــفــا

تنافس هــو والــمــرحــوم عبدالله بورسلي على 
شـــــراء نــســخــة مــســتــعــمــلــة مـــن ديــــــوان الــمــتــنــبــي 
عرضت في مزاد صغير بعد وفاة المرحوم علي 
بن عمران، وربح حمد المناعي المزاد ودفع أربع 
روبــيــات )حــوالــي 300 فــلــس(. ومنذ ذلــك الوقت 
وهو يحتفظ بالديوان معه وال يفارقه، فحفظ 
معظمه، واطلع على شروحاته المختلفة، حتى 
 لألدباء والشعراء في ما يتعلق 

ً
أصبح مرجعا

بأدب المتنبي. 
وقد وصفه العالم والمؤرخ المصري أحمد 
الشرباصي )في كتابه أيام في الكويت المنشور 
عام 1953( بما يلي: »إنه رجل لم يدخل جامعة، 
وال يحمل شــهــادة دراســيــة وال درجـــة علمية... 
يطالعك فـــإذا هــو حـــاد الــنــظــرات، ولــكــنــه باسم 
فــي أغلب أحيانه، متوسط الــطــول، ويميل إلى 
النحول، خفيف الخطوات هــادئ النبرات، رأى 
الكثير من المشاهدات والغرائب، وقاسى العديد 
من األهوال والمخاطر، ودرس طبائع الناس، ألنه 
... وقد 

ً
كان يسوس أثناء الغوص خمسين رجال

صار من أجل ذلك حجة في ما يتعلق بشؤون 
الغوص واللؤلؤ. وأبــوراشــد يحفظ الكثير من 
شعر النبط وأمثالهم، وهو قوي الذاكرة، سريع 
الحفظ، حتى ذكر لي أنه يحفظ نصف القصيدة 

الطويلة عند إلقائها من أول مرة«.
وكان المرحوم حمد المناعي يحتفظ بديوان 
 بيده، وعندما ضعف نظره عند 

ً
المتنبي دائما

كبره، كان يطلب ممن حوله أن يقرأ في الديوان، 
 
ً
وكان يصحح له أخطاءه وينبهه أنه نسي بيتا

أو تجاهل كلمة. 
وقد توفي رحمه الله بتاريخ 1972/7/5 وله 
مــن الــذريــة ولــد واحـــد هــو راشـــد. وفــي الــصــورة 
المرفقة نــجــده فــي لقطة فــي الخمسينيات مع 
ثالثة من رجاالت الكويت، وهم برفقة المرحوم 
الشيخ عبدالله السالم الصباح في الهند، وهم 
من اليمين: المرحوم عبدالرحمن البحر، المرحوم 
ســـعـــود الـــمـــضـــف، الــــمــــرحــــوم حـــمـــد الـــمـــنـــاعـــي، 

المرحوم خالد عبداللطيف الحمد.

)من اليمين(: البحر وحمد المناعي وسعود المضف وخالد الحمد

الجهاز المركزي... 
ليته لم يرد

لمى فريد العثمان

جاء رد الجهاز المركزي »المنشور اليوم في الصفحة نفسها« على ما 
ورد في هذه الزاوية بتاريخ 1 يوليو الجاري، ليقر ويثبت ما ذكــره األخ 
مساعد الشمري بأن الجهاز يعود في سياساته إلى المربع األول. وبداًل من 
 للخطوات واآلليات التي سيتم من خاللها حل 

ً
أن يكون رد الجهاز مفندا

قضية البدون، أثبت الرد طريقة التعامل مع القضية كسلعة ال كبشر، لهم 
كرامة وحقوق إنسانية أقرتها االتفاقيات الدولية، ونص عليها الدستور 

الكويتي في المادة 29 بأن »الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية«.
أواًل: يؤكد المسؤول في الجهاز السيد صالح السعيدي التزام الجهاز 
بقرار مجلس الوزراء رقم 409، الذي نص على تقديم التسهيالت الـ11 لجميع 
البدون المسجلين في اللجنة التنفيذية السابقة، واعتماد مسمى »غير 
كويتي« لكنه لم يذكر، حسب األمين العام لتجمع الكويتيين البدون مساعد 
الشمري، أن الكتب التي تبعث للجهات الرسمية تقوم بتحديد جنسية مقدم 
الطلب بعشوائية ومزاجية دون أدلة أو وثائق ثبوتية، بداًل من االحتكام إلى 
القضاء للفصل في تلك القضايا، وهو األمر الذي كفله الدستور للجميع، 
إال أن البدون يحرمون من اللجوء للقضاء بحجة أن قانون الجنسية هو 
قانون »سيادي«، وهو ما يتناقض مع المادة 166 في الدستور التي تنص 

على أن »حق التقاضي مكفول للناس«.
: جــاء رد الجهاز ليؤكد وقــف إصـــدار بطاقات المراجعة لبعض 

ً
ثانيا

الفئات من البدون، تحت ذريعة ما يسمى بـ«القيود األمنية« التي تستخدم 
كأداة لممارسة الضغط على أفراد البدون وعائالتهم قبل التثبت من صحة 
هذه القيود، التي أثبت القضاء الكويتي في السابق عدم قانونيتها، إال أن 
تلك القيود األمنية الظالمة التي لم ترفع تسببت اليوم في حرمان فئات 
من البدون من جميع التسهيالت التي أقرها مجلس الوزراء، إلى أن ينتهي 
الجهاز من البحث والدراسة حسب ما ورد في الرد. وال اعتراض على حق 
الجهاز »الجديد« في مزيد من البحوث والدراسات التي بدأت منذ نحو 25 
سنة مع بداية تشكيل أول لجنة للنظر في قضية البدون، ولكن ما ال يقبله 
عقل أو منطق أن يبقى هــؤالء »المعذبون في األرض« يئنون تحت وطأة 
 طويلة... ابحثوا 

ً
الحرمان والفقر والمعاناة  بحجة الدراسة والبحث عقودا

وادرســـوا كيفما شئتم، ولكن من دون أن تجردوهم من مقومات الحياة 
اآلدمية... دعوهم يعيشوا بكرامة كبشر، وحين تنتهون من دراساتكم أعطوا 
كل مستحق حقه، وعاملوا غير المستحق بشكل يليق بآدميته، مثلما هو 
معمول به في الدول الديمقراطية، بداًل من معاملتهم كمتهمين دون إعطائهم 
تهم من القيود األمنية، بل إنهم  الحق باللجوء إلــى القضاء إلثبات براء
يظلون مدانين حتى تثبت براءتهم، بعكس ما يقره الدستور بأن »المتهم 
بــريء حتى تثبت إدانــتــه في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات 
 .»

ً
 أو معنويا

ً
الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا

: أما بالنسبة إلى من قاموا بتعديل أوضاعهم قبل عام 1996 ممن 
ً
ثالثا

يحملون جــوازات ثبت تزويرها، فقد أكد رد الجهاز عدم شمولهم بقرار 
 فــي الهيئة العامة للمعلومات 

ً
مجلس الــــوزراء، وهــم المسجلون سابقا

 منهم يحمل إحصاء 65، ولديه أقارب كويتيون، 
ً
 بأن كثيرا

ً
المدنية، علما

حسب ما أكد السيد مساعد الشمري، لينكرهم الجهاز اليوم، وهم الذين 
كانوا ضحية المكاتب التجارية التي ألصقت إعالنات بيع الجوازات على 
جدران اللجنة التنفيذية )أمام أعين أجهزة األمن(، فدفعوا لها مبالغ طائلة 
القتناء جوازات لبلدان إفريقية والتينية لم يعرفوها من قبل ليتخلصوا 
من الضغط النفسي واالجتماعي على أمل أن يتحرروا من العذاب اليومي، 
ليكتشفوا أنها جوازات مزورة، بالرغم من ختم األجهزة األمنية لإلقامات 
الرسمية عليها، ليتنصل الجهاز اليوم، ويترك اآلالف منهم يدورون حول 
أنفسهم في تيه وضياع، فال هم مواطنون في تلك الدول، وال هم يستطيعون 

العودة إلى وضعهم السابق كبدون.
إضــافــة لما ســبــق، ال يـــزال هــنــاك بعض الــمــزايــا الــتــي وعــد بها الجهاز 
الــمــركــزي، ولــم يتم تفعيلها، وأهــمــهــا حــق العمل وحــق المعاقين الذين 
ال يتلقون أي رعــايــة صحية أو تعليمية تتناسب مــع وضعهم الصحي 

لتتضاعف معاناتهم.
 
ً
 ذريعا

ً
إن قضية البدون هي صنيعة أخطاء الحكومات التي فشلت فشال

 من إنكار 
ً
ا في معالجة القضية اإلنسانية لتتراكم األخطاء تلو األخرى، بدء

وجودهم التاريخي الذي يعود الى الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضي بالنسبة إلى كثير منهم، بعد أن اعترفت بهم فترة طويلة، إلى 
تهميشهم وعزلهم وتجريدهم من حقوقهم اإلنسانية، وممارسة كل أشكال 
التضييق والضغط عليهم، واليوم تستنكر أنات أوجاعهم التي تعجز عن 
حملها الجبال، بينما يقر رد الجهاز استبعاد وحرمان فئات من البدون 
 يشع في آخر النفق المظلم... 

ً
من المزايا التي كانت لهم بارقة أمل ونــورا

إال أنه تالشى وانطفأ.

تــجــمــع عـــشـــرات آالف األشــــخــــاص فـــي الــســاحــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــمـــديـــنـــة بـــامـــبـــلـــونـــا إلطــــــالق صـــــاروخ 
»تشوبيناثو«، في بداية مهرجان عدو الثيران األكثر 

شهرة في إسبانيا.
وأطــلــق الــعــمــدة إنــريــك مــايــا أول األيــــام التسعة 
للمهرجان المتواصل في المدينة الشمالية بينما 

أشعل الفتيل من شرفة تطل على حشد متحمس.
ويعرف مهرجان سان فيرمين في أنحاء العالم، 

والذي خلد في رواية إيرنست هيمينغواي عام 1962 
»ذي صن ألسو رايزيس«، بالعدو اليوم للثيران.

وتــأتــي أولـــى االنــطــالقــات الثمانية الــتــي تجمع 
مجموعة من الوثبات والتكالب عندما يتدافع اآلالف 
لسباق ستة ثيران مخيفين على مسافة 800 متر 

عبر شوارع المدينة المرصوفة.
)أ ب(

الجهاز المركزي: ملتزمون باعتماد 
مسمى »غير كويتي«

نــا مــن الــجــهــاز الــمــركــزي لمعالجة أوضـــاع  جــاء
المقيمين بــصــورة غير قانونية الــرد التالي على 
ت بعنوان  مقالة الزميلة لمى العثمان، التي جــاء

»الجهاز المركزي إلى المربع األول«، هذا نصه:
»األخ الفاضل/ خالد الهالل المطيري

  رئيس تحرير جريدة الجريدة
  تحية طيبة وبعد،،،

يــهــديــكــم الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــمــعــالــجــة أوضــــاع 
المقيمين بصورة غير قانونية تحياته، ويــود أن 
يشير إلى أنه اطلع على ما جاء في زاويــة الكاتبة 
الـــفـــاضـــلـــة لـــمـــى الـــعـــثـــمـــان الـــمـــنـــشـــورة فــــي جـــريـــدة 
»الجريدة« الغراء بتاريخ 1 يوليو 2011، تحت عنوان 

»الجهاز المركزي إلى المربع األول«.
ويــود الجهاز المركزي منحه حق الــرد على ما 
جاء في المقال الذي كان عبارة عن رسالة للقارئ 
مــســاعــد الـــشـــمـــري إلــــى الـــكـــاتـــبـــة، تــضــمــنــت بعض 
المعلومات والمعطيات التي نود توضيحها ومنها:
• يؤكد الجهاز أنه ملتزم بقرار مجلس الوزراء 
المتعلق باعتماد مسمى »غير كويتي« أمام خانة 

الجنسية فــي الــمــســتــنــدات والــوثــائــق الــتــي تمنح 
ألبناء تلك الفئة، وقــد تم استخراج آالف الوثائق 

تحت ذلك المسمى.
• وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــيــد األمـــنـــي عــلــى بعض 
األفــــراد، فقد تــم وصــف إصـــدار بطاقات المراجعة 
ألصـــحـــاب الــقــيــود األمــنــيــة لــحــيــن الــبــت فـــي اآللــيــة 
المناسبة لمعالجة تلك المسألة عبر لجنة مشكلة 
تــبــحــث وتـــــدرس تــلــك الــقــيــود وتـــقـــوم بمراجعتها 
لـــضـــمـــان إحــــقــــاق الـــعـــدالـــة عـــلـــى الــجــمــيــع دون أن 

يتعارض ذلك مع أمن البالد.
أما بالنسبة إلى من يقومون بتعديل أوضاعهم 
في عام 1996 فإن القانون رقم 409 ال يشمل هذه 
الفئة، وهو ينطبق فقط على الذين يقومون بتعديل 

أوضاعهم بعد صدور القرار«.

توضيح

ورد في مقالة الزميل 
حــــســــن الـــعـــيـــســـى أمــــس 
كلمة ought بمعنى ما 
 is يـــجـــب أن يــــكــــون، أمـــــا
فهي بمعنى اآلن واألمر 
الواقع، فيلسوف النفعية 
هوبز وضع التفرقة بين 
الــمــعــنــيــيــن، فــالــســيــاســة 
عــــنــــده بــمــعــنــى تــحــقــيــق 
الــمــنــفــعــة دائــمــا تــقــع في 
حدود is أي األمر الكائن، 
وال يجوز أن يزج بها في 
عالم ought أي ما يجب 
أن يـــكـــون... وحــيــن نشر 
مقال »وآخرتها معاكم« 
تـــــــم خـــــلـــــط الـــكـــلـــمـــتـــيـــن، 
فــــأصــــبــــح فـــهـــمـــهـــمـــا فــي 
صــــيــــاغ الــــمــــقــــال بــشــكــل 
خـــــــاطـــــــئ، لـــــــــذا اقـــتـــضـــى 

التوضيح.

تكلفة زواج األمير ألبير 
20 مليون يورو

كلف زواج أمــيــر مــونــاكــو ألبير 
الثاني نحو 20 مليون يورو، على 
ما أعلن ميشال روجيه وزير الدولة 

في اإلمارة )رئيس الورزاء(.
وأوضـــــح لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس 
»مــيــزانــيــة الــزفــاف الــكــامــلــة مــوزعــة 
مناصفة بين الدولة )50 في المئة( 
والقصر )50 فــي المئة(، واألمـــوال 
الـــتـــي أخـــــذت مـــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
تـــصـــل إلـــــى تــســعــة مـــاليـــيـــن و850 

ألف يورو«.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــعـــــمـــــل مـــعـــهـــد 
اإلحـــــــــــــــصـــــــــــــــاءات والــــــــــــــدراســــــــــــــات 
االقتصادية في موناكو على وضع 
الوسائل »الحتساب االنعكاسات 

االقتصادية« للزواج على اإلمارة.
االحــتــفــاالت تــوزعــت على ثالثة 
أيـــــام تــخــلــلــهــا حـــفـــالت مــوســيــقــيــة 
وألــعــاب نــاريــة وحــفــالت استقبال 

لسكان اإلمارة.
وقد دعيت نحو 800 شخصية 

عالمية إلى الزواج الديني السبت 
الماضي و500 إلى مأدبة العشاء 
التي أقيمت على شرفة كبيرة بنيت 

تحديدا للمناسبة.
)موناكو - أ ف ب(

درايش

وّضاح 
nashmi22@hotmail.com قرارات حكومية 

يـــــمـــــر مــــــــن الـــــفـــــشـــــق ألـــــفـــــيـــــن طـــلـــقـــه 

وال طــــلــــقــــه أبـــــــــد صــــــابــــــت هــــدفــــهــــا! 

 الـــضـــريـــر – ومــــــا أعـــيـــبـــه – 
ّ
ولــــــو إن

د... صـــاب... فــي زحــمــة ِصَدفها  يــســدِّ

تـــــــــرى هـــــــــذا اهـــــــــو فـــــعـــــل الــــحــــكــــومــــه 

يــــضــــيــــع الـــــلـــــي تـــبـــعـــهـــا أو ردفــــهــــا 

اآلالف يتجمعون في إسبانيا للمشاركة في »عدو الثيران«


