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 رسالة من الواجب عليك فتحها يا سيدي الكرمي، والبد أن تقرأ 
ســـطورها وتتمعن في مفرداتها بعد أن أقحمت نفسك في شأن 
كبير، وبعد أن أدخلك القدر في دائرة صعبة، ولكنك إن شاء اهللا 
تعالى أهل لها. النائب اجلديد والعضو الشاب، واإلنسان صاحب 
الكلمات العذبة والرقيقة والتي تخرج من فم مليء بابتســـامة 
األمل. هذا األمـــل الذي قمت بترجمته عندمـــا جترأت باقتحام 
ميدان عجز عنه كثير من الذين مترســـوا في دهاليز السياسة، 
ولكنهم لم يقدروا أن يشعلوا جذوة األمل في مشعل احلرية الذي 
ينتظره املئات، ويحلم به األطفال والنساء والشيوخ والشباب 
ممن حرموا من أبســـط احلقوق. سيدي الكرمي، هل تعلم أن ما 
قمـــت به من جمع تواقيع لــــ ٢٦ نائبا قد بعث في صدور أبناء 
البدون السرور وأحيا األمل في قلوبهم من جديد. هل تدري أن 
هناك حديثا بدأ يدور وهمســـات تصدر من هنا وهناك، يا ترى 
هل يفعلهـــا من دخل املجلس ألول مرة، ويكون تغيير حياتهم 
يبدأ عن طريق من قدم بكل هدوء لقبة املرحوم عبداهللا السالم، 
فهل يكون هذا الدخول الهادئ ملجلس األمة هو من سيجعل من 
مسألة إقرار حقوقهم يتم بكل هدوء. رمبا، فمن سبقه وعد كثيرا 
وحتدث طويال، ولكن لألسف مجرد أقوال لذر الرماد في العيون 
ولطمأنة النفس بأن تكليفه الشـــرعي والقانوني واألخالقي قد 
حتصل مبجرد هذه األقوال. ولكن يبقى األثر الواضح الناجم عن 
فعل ملموس وهذا ما حصل معك يا أبا محمد، لم تتحدث كثيرا 
عن معاناة البدون ولم تخض بأكثر مما قيل، ولكنك عرفت كيف 
حتصل على إقرار جلســـة خاصة ملناقشة أوضاع غير محددي 

اجلنسية في مجلس األمة في العاشر من ديسمبر املقبل.
  النائب فيصل الدويســـان، حتى يكتمل العمل وينجز األمل 
ومن أجل أال يكتب ملا أردت األجل، هناك خطوات كثيرة البد منها 
حتى يتحقق املطلوب. سيدي الكرمي، إن كان ما ترنو له وتطمح 
اليـــه هو إقرار قانون احلقوق املدنية والقانونية ألبناء البدون 
من أجل إنهاء معاناتهم، فيجب عليك العمل مع من قدم مشروع 
القانـــون من أجل إقراره من قبل اللجـــان البرملانية املختصة. 
والشيء املهم أيضا هو جمع تواقيع مليثاق شرف جلميع النواب 
من أجل املوافقة على إقرار هذا القانون، فبعض النواب يصرح 
بشـــكل لطيف ويجعلك حتس بأنه يقـــف لصالح قضايا أبناء 
البدون ولكنك تفاجأ بأن حتركه داخل أروقة املجلس واللجان 
يعكس أفعاال مغايرة. خصوصا ما سمعناه عما حدث قبل أيام 
داخل اللجنة التشريعية من تصاريح متضاربة وأنباء تنم عن 
عدم صدق املواقف مع األفعال، فصار الناس ال يعرفون حقيقة 
ما يدور داخل أروقة املجلس، وما ســـبقه من تضارب لألقوال 
حول مســـألة إدراج ملف البدون على جدول أولويات املجلس 
خير دليل يجعلنا نشـــك في أن هنـــاك نوايا صادقة ومخلصة 
من اجلميع. النائب فيصل الدويسان، إن احلصول على جلسة 
خاصة لقضية غير محددي اجلنسية هو إجناز يحسب لك، ولكن 
هذه اجللسة ليســـت نهاية املطاف وليست احلل كله. إن احلل 
واإلجناز هو في مواصلة العمل على بلورة رأي واضح وموحد 
من قبل األعضاء املتبنـــني لقانون احلقوق املدنية والقانونية، 
والعمـــل على جلب غالبية واضحة مـــن مجلس األمة من أجل 
إقناع احلكومة بهذا القانون وإقراره. إن جلســـة من دون خطة 
عمل واضحة املعالم ستكون صورة عاكسة لواقع أبناء البدون 
املؤلم. سيدي الكرمي، طرقت جرس البداية لقطار احلل املرتقب، 

فلتكن قيادة هذا القطار بيدك حتى يصل لبر األمان.
  abz٩٧٣@hotmail.com 

 توجـــت زيارة خادم احلرمني الشـــريفني امللـــك عبداهللا بن 
عبدالعزيز إلى ســـورية سلسلة اخلطوات اإليجابية التي بدأت 
منذ فترة من الزمن في مســـار حتســـن العالقات بني الدولتني 
الشـــقيقتني، ونقلها من مرحلة التـــأزم واالحتقان إلى مرحلة 

التفاهم واالنفتاح.
  وال شك في أن هذه الزيارة ونتائجها ستؤثر كثيرا في عدد من 
املسائل وامللفات اإلقليمية، وخصوصا على الساحتني، اللبنانية 
والفلسطينية، حيث أثبتت القدرة على جتاوز الصعاب في أكثر 
من موقف، كما أن االتصـــاالت واللقاءات لم تتوقف ولم تصل 
العالقات إلى نقطة الالعودة، فقد حافظ اجلانبان على مساحة 
من الود والتقدير الالزمني ملكانة ودور كل منهما على املستوى 

العربي واإلقليمي والدولي.
  توقيت الزيارة الذي تزامن مـــع ذكرى حرب أكتوبر أو كما 
يقول السوريون «تشرين التحريرية» زاد معانيها قوة وأعاد إلى 
األذهان املوقف السعودي املشرف الذي اتخذه آنذاك امللك فيصل 
بن عبدالعزيز، رحمه اهللا، بإدخال النفط كســـالح استراتيجي 
عربي، حيث أمر بإيقاف تصديره إلى أوروبا الغربية والواليات 
املتحدة للضغط عليها لكونها كانت تدعم إســـرائيل في حربها 

مع العرب.
  كما أن توقيت الزيارة خالل أيام ذكرى حرب تشرين التحريرية 
أكد على أن التضامن العربي مســـتمر ومهما انتابته من أزمات 
فاإلرادة الواعية قادرة على إعادته إلى الواجهة، وكل املؤشرات 
تدل على مرحلة خالقة من التضامن العربي تشـــهدها املرحلة 
املقبلـــة. وال يخفى على ذي عينـــني أن الزيارة حملت أكثر من 
رسالة وأكثر من مدلول وفيها حتقيق آلمال وتطلعات املواطن 
العربي بعالقات ثنائية ال يعكر صفوها شيء وتتحول إلى عالقات 
جماعية متميزة على مستوى الوطن العربي بأسره ليعود التفاؤل 
إلى مختلف الشعوب وتزداد ثقتها بأن اخلالفات زائلة ال محالة 
وأن املشكالت التي طرأت لســـبب أو آلخر لن تستمر والهموم 
املشتركة البد أن يتم العمل من أجل إنهائها كي تتمكن الشعوب 
من مواصلة الدرب نحو احلضارة والرقي والعيش اآلمن في ظل 
قيادات تدرك أن عملها احلقيقي هو ارتقاء شعوبها إلى املستوى 

الذي يضعها في مصاف الدول املتقدمة. 

 عدنان فالح الشمري

 الدويسان وجذوة األمل
 

 إشراقة إشراقة

 حبيب الموسوي

 زيارة تفتح آفاق التعاون
 

 رأي رأي

 لمن يهمهم األمر
 

 علي الرندي

 من الديرة من الديرة

 كل مواطـــن غيور على بلـــده البد أن يكون 
حريصا على رؤيته في أجمل صورة، لذا يجب أن 
يكون القائمون على مصلحة هذا البلد غيورين 
على هذه املصلحة، وألنني أحد الغيورين على 
بلدي وأحب أن أراه في أحسن صورة، فمن خالل 
مالحظاتي لبعض األماكن في كويتنا احلبيبة 
أود أن أوجه هذه الرســـائل الى املسؤولني في 

بعض الوزارات والهيئات التالية:
  أوال: وزارة الداخلية: عند مروري في منطقة 
حولـــي وبالتحديد أمام املعهد التجاري للبنات 
الحظت زحاما شديدا في هذا املكان وعندما تبينت 
األمر وجدت أن عددا من دوريات الشرطة تقف 
أمام املعهد ملنع بعض الشباب الذي يأتي الى هذا 
املكان ملعاكسة ومضايقة الفتيات أثناء دخولهن 
أو خروجهن من املعهد، ولألمانة فإن بعض هذه 
الدوريات تقوم بعملها على أكمل وجه، ولكن هناك 
فئة من بعض رجال الشـــرطة هم من يقومون 
مبعاكسة الفتيات، لذلك أناشد وزارة الداخلية 

مراقبة تصرفات بعض قائدي هذه الدوريات.
  ثانيا: وزارة الصحة: ما نراه في هذه األيام في 
املراكز الصحية واملستوصفات من زحام شديد 
للمرضى لتعدد األمراض املنتشرة في مثل هذا 
الوقت وكذلك انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
جند عددا كبيرا مـــن املرضى يراجعون املراكز 
الصحية، ومع هذا الكم من املرضى ال جند العدد 
الكافي من األطباء واملمرضات واإلداريني ملتابعة 

حاالت املرضى.
  ونحن نناشد وزارة الصحة توفير عدد أكبر 
من األطباء املتخصصني لكي يستطيعوا تقدمي 
اخلدمات العالجية املالئمة للمرضى وعدم تأخيرهم 
لساعات طويلة باملراكز الصحية، ونتمنى ايضا 
توفير الدواء بصيدليات املراكز الصحية، حيث إن 
معظم الوصفات من األدوية التي يكتبها الطبيب 
غير متوافرة بصيدليات املراكز الصحية فيضطر 

لشرائها من اخلارج.
  ثالثا: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية: كنت في زيارة قصيرة الى دولة اإلمارات 
املتحدة الشـــقيقة وأعجبني التوسع العمراني 
التحتية وكذلك املســـاحات  بالبنية  واالهتمام 
اخلضراء الشاسعة على طول الطرق هناك ومتنيت 
لو ان في الكويت مثل هذه املساحات اخلضراء 
ومتنيت ان تكـــون طرق الكويت كما هي طرق 

دولة اإلمارات الشقيقة.
  فعندما تسير بسيارتك في شوارع الكويت 
تالحظ وجود الزروع واألشجار على الرصيف 
في منتصف الطريق فقط ولكن عندما تنظر الى 
جانبي الطريق ال جتد سوى الرمل واألتربة وال 
يوجد اي اهتمام باألشجار املوجودة على جانبي 
الطرق، لذلك نتمنى ان يتحرك السادة املسؤولون 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
جلعل الكويت واحة خضراء وبلدا جميال يتباهى 

به أهله بني بلدان الدول االخرى.
  alialrandi@hotmail.com 

أنهـــى املوظف   عندمـــا 
معاملـــة الســـيدة العجوز 
التي جاءت بصحبة ابنتها 
احلسناء وخالل وقت قياسي 
على غير عادته وبابتسامة 
متأل نصف وجهه قالت له 
العجـــوز: «روح يا وليدي 
اهللا يعطيك على قد نيتك»، 

امتعض املوظف و«برطم» وقد غطت سحابة من الضيق 
وجهه ثم قال للعجوز هامسا: «حجية يا ريت تشوفني 

لي دعوة غير هالدعوة». 
  نية املوظف لم تكن أبدا اجناز معاملة العجوز ابتغاء 
مرضاة اهللا، بل لعيون االبنة «الشـــمحوطة»، لقد أدى 
عمال صاحلا ولكن بنية عاطلة. أصحاب األعمال الصاحلة 
ظاهريا واملبطنون للنيات السيئة من الساسة من أمثال 
ذلك املوظف «املغازجلي» ازدادوا هذه األيام، بل إن عددهم 
أصبح أكثر مـــن الهم على قلب عجـــوز ألقاها أوالدها 
التسعة في دار العجزة، وإن كان املوظف املغازجلي هدفه 
الوحيد القيام مبحاولة يائســـة ملنح رقم هاتفه النقال 
لـ«الشمحوطة» ابنة العجوز عله يسمع منها «ألو» ترطب 
قلبه الذي يبسته كثرة مشاهدة زميالته من املوظفات 
الالتي ال يعرفن الفرق بني كرمي األساس وكرمي الروماتيزم، 
إال أن للساســـة «املعارضني ظاهريا» أهدافا أكبر وأبعد 
من هدف املوظف «املغازجلي»، فبعض ساستنا يدعون 
اإلصالح ويعلنون عزمهم على اإلصالح ومحاربة قوى 
الفساد والقضاء عليها ودحر قواها ومالحقة رموزها بني 
«سكيك» احلكومة و«عواير» اخلاص، ودعواهم في ذلك 
وال شك أعمال صاحلة ظاهريا إال أن ما يبطنه بعضهم 

ال يقل شرا عما تفعله وتعلنه قوى الفساد. 
  املشكلة أنه وعلى الرغم من دعاوى املعارضة اإلصالحية 
إال أن أكبر أخطائها أن أجنداتها السياســـية غير معلنة 
وغير معروفة لدى العامة وهو ما يجعلها عرضة للشك 

في كل خطوة تخطوها نحو اإلصالح.
  املعارضـــة في الكويت تعلن محاربتها للفســـاد بل 

تقوم بتحـــركات واضحة 
لإلصالح وال ميكن ألحد أن 
ينكر ذلك إمنا نياتهم التزال 
غير معروفة خاصة في ظل 
غياب أجندة واضحة لألهداف 
السياسية لتلك املعارضة، 
فهل يريدون إسقاط رئيس 
أم  الوزراء مثـــال وتغييره 
يريدون إسقاط وزراء معينني ومحددين باالسم؟ ولنفرض 
أن ذلك هو هدفهم، فمن هو البديل لرئيس الوزراء ومن 

هم البدالء للوزراء املستهدفني في حتركاتهم؟
  الســـؤال األكثر أهمية هو من ميثل قوى الفساد في 

البلد الذي يستهدفونه ليال ونهارا؟
  ملاذا ال جند في أجندات املعارضة سوى خطوط عريضة 
عامة تقبل القســـمة على ٢ وعلى ٣ بل وتقبل القسمة 
حتى على نفسها؟ ملاذا ال يحددون توجهاتهم واجتاهاتهم 
باالسم والرقم؟ ملاذا ال يعلنون برنامجا واضحا مرهونا 
بوقت زمني محدد لتنفيذ أهدافهم املعلنة؟ حتى نعرف 
أيـــن يقفون لنعرف بدورنـــا كمواطنني أين نقف منهم 

ومن توجهاتهم؟
  نعرف ونســـمع أن هناك صفقات تعقد في ليل بهيم 
بني بعض من يدعـــون املعارضة وبني أطراف حكومية 
وغير حكومية تتغير فيها خارطة مشـــهدنا السياسي 
في اليوم التالي، لذا وكما أن املعارضة تطالب احلكومة 
بالشفافية فعلى التيارات السياسية املعارضة أن تعلن 
أجندتها على املأل بكل شفافية حتى نعرف صدق دعواتها 
وحقيقة نياتها، أما إذا بقيـــت التيارات املعارضة على 
إخفاء أجندتها فلن تكون أحســـن حـــاال من احلكومة، 

«واالثنني ألعن من بعض». 
  وال أجد ما أقوله لكل من يعتقد أنه ميثل املعارضة في 
الكويت سوى «روح اهللا يعطيك على قد نيتك» وأجزم 
بأن الرد ســـيكون من أغلبهم كالتالي: «يا معود يرحم 

والديك شوف لنا دعوة غير هالدعوة».
  Waha٢waha@hotmail.com

القدمي  العربـــي   الفيلم 
أو كمـــا يقال فيلم األبيض 
واألســـود مازلنا نستمتع 
بحضوره، حيث إنه ينقلنا 
لعالم هادئ جميل خال من 
العنيفة،  املشاكل والهزات 
نطالعه بهدوء أعصاب وروح 
متفائلة عبر قصته وحواره 

ومن خالل مشاهده ومتثيل جنومه، فكل شيء فيه هادئ 
وجميل، وكأن الدنيا حلوة وكأن العالم جميل، وعندما 
كان يناقش مضمون الشـــر مـــن خالل أحداثه وبعض 

شخصياته لم يكن يوجد فيه التشنج.
  األفالم العربية القدمية حلوة في كل شيء، من هنا 
صارت خالدة عشقتها أجيال وأجيال ولم تنجب السينما 
إلـــى يومنا هذا أبطاال كما كانوا في ذاك الزمن اجلميل، 
وقد أظهـــرت لنا هذه األفالم مصـــر أم الدنيا في أبدع 
صورها، لم يكن يوجد في تلك األفالم ما يخدش احلياء 
أو يؤذي السمع أو يضر البصر، فحني تتابع فيلما من 
نوع األبيض واألســـود تهدأ نفسك وتشعر بطمأنينة 
تســـري في عروقك من بدايته لنهايته وتقف متعجبا 
مـــن جناح كل ما فيه من معاجلات بإمكانيات محدودة 
فـــي ذلك العصر قدم فنا راقيا يحكى به للقرن احلالي، 
وأعتقد أنه سيستمر كذلك إلى جيل آخر قادم، حيث لم 
يصل ملستوى أفالم األبيض واألسود كثير من األفالم 
احلالية بكل إمكانيات السينما التفاعلية املوجودة في 

عصر التكنولوجيا.
  االستمتاع بتلك النوعية من األفالم اليزال مستمرا، 
فكثر منا يحرصون على متابعة القنوات التي تقدمها، 
كما أن أبطالها خالدون في قلوبنا وعقولنا كأنه لم يرحل 
غالبيتهم عن عاملنا، وكأنهم أفراد عايشناهم وعرفناهم 

عن قرب، وكأنهم جزء من 
األســـرة أو العائلة نترحم 
على األموات منهم ونتمنى 
لألحيـــاء الصحة والعافية 

وطول العمر.
  نحـــن في زمن ســـريع 
اإليقـــاع، كثيـــر احلوادث، 
زمن فيه املشـــاكل العديدة 
واملختلفة األشكال سواء السياسي منها أو الصحي أو 
االجتماعـــي، نحن بحاجة لهدنة في األعصاب وإلزاحة 
هذا الكم الهائل من الضغوط، قد تقل الفرص التي يعالج 
فيها ما نحن فيه من ضغوط، فيطل الفيلم العربي القدمي 
ليفرض نفســـه ويشدك لعالم جميل هادئ فيغدو أحد 
الطرق في معاجلة ما نحن فيه من مشـــكالت ويصبح 
كالبلسم الذي يشفي ما في داخلنا من تقرحات فرضها 

زمن قاس سريع اإليقاع كثير البالء.
  قد نكون شـــاهدنا هذه األفالم عدة مرات على مدى 
سنوات عمرنا وحفظنا العديد من املشاهد واحلوادث 
فيها، بل قد نكون حفظنا احلوار الذي يدور بني البطل 
والبطلة ومع هذا يشدنا الفيلم وكأننا نراه للمرة األولى، 
فعجيب أمر هذه األفالم التي خلدت في ذاكرتنا باختالف 
أجيال وأجيال، هل ألنها تعالج موضوعات حميمة في 
دائرة مغلقة ومعلقة بأفراد األسرة الواحدة أو العائلة؟ 
أم ألنها تخاطب املشاعر بشكل مباشر؟ أم للهدوء الذي 
غلفها وكأنها موسيقى رومانسية هادئة تدعو لالسترخاء 
على عكس كمية الصراخ واملشاكل التي تدل عليها أفالم 
احلقبة التالية، نحن بحاجة حاليا لنوعية األفالم القدمية 
لتمتص من داخلنا جميع املشاعر السلبية التي عكستها 
أحداث احلاضر السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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