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»البدون« قضية ال تنتهي

طالل الهيفي

السموحة

تعود قضية »البدون« من جديد لتتصدر 
عناوين وس���ائل اإلعالم احمللية ولم يتحقق 
لها ذلك إال بعد أن طلبت جلنة حقوق اإلنسان 
في اجلمعية العامة لألمم املتحدة من الكويت 
تقدمي تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان، 
ومن املعروف أن ما يزعج املسؤولني ويثقل 
كاهلهم في ه���ذا اجلانب في الكويت هو ملفا 
البدون والعمالة اللذان تتوقع مناقشتهما ضمن 
اجللسة املقررة لها من قبل جلنة حقوق اإلنسان 
في مايو العام املقبل حيث حددت هذا املوعد 
للكويت لسماع أقوالها حول االتهامات املنسوبة 

لها في هذا امللف.
ومن املفارقة في هذا الشأن أن مجلس األمة 
خصص موعدا جللسة خاصة لقضية »البدون« 
في جولة جديدة ملناقشة مأساة هذه الشريحة 
املعذب���ة في األرض لعل وعس���ى أن يجد لها 
مخرجا إنس���انيا بعد أن اتفق السياس���يون 
مبختلف مش���اربهم على جتاهلها وارتضوا 
ممارسة احلسد الوجودي الذي ليست له حدود 
مكابرين حتى على احلق اإللهي واإلنس���اني 
الذي شرع للبش���رية من قبل اخلالق بشكل 
أناني قبيح، ليقدر من بع���د ذلك لهذه الفئة 
املستضعفة أن تعاني إلى ما ال نهاية من عدم 

وجود النظرة اإلنسانية جتاهها. 
واليوم بعد أن حكم أصحاب القرار بالعديد 
من القرارات املجحفة والظاملة على هذه الفئة 
املستضعفة جند أحفادهم اليوم يعيدون خطأ 
األمس ويجددونه بشكل مبتكر يطلقون عليه 
قيدا أمنيا، وهو باملناسبة إحدى صور العبودية 
املس���تهجنة التي ال يرضاها أي إنسان ينعم 
بصفات البشرية فكيف إن كنا مسلمني أضف 
إلى تلك السخرية املصطلح البشع املدعو ب� 
»اإلبعاد اإلداري« الذي سلط على أعداد كبيرة 
من هذه الشريحة إلى أن انتهى املطاف بالزج 
بالبعض منهم داخل س���جن طلحة وقد شهد 
البعض منا فضيحة البدون أحمد الش���مري 
الذي أفرج عنه مؤخرا بعد مناشدات من الزميل 
د.سامي خليفة الذي ساهم بجهد كبير مشكورا 
لفك القيد األمني عنه وهو ما حتقق في النهاية 
ليخرج من سجنه بعد أن اغتصبت من حريته 

5 سنوات عبثا ال أحد يجد لها مبررا. 
قضي���ة الب���دون اليوم حتت���اج إلى قرار 
إنساني وليس سياسيا حللها بعد أن أخذت 
وقتا طويال دون أي فائدة تذكر، فلتكن اليوم 
دعوة لتكاتف اجلهود والدعوات إلى حل هذه 
املعضلة ليس فقط بالقول وإمنا بالفعل بعيدا 
عن احلسابات السياسية واألجندات اخلاصة 

للبعض منهم. 
وكم كنت أمتنى من املعادين لقضية »البدون« 
أن يكلفوا أنفسهم ولو قليال بأن يذهبوا إلى 
مناطق البدون والنظر عن قرب حلياتهم اليومية 
وكيف تكون ومن ثم نتمنى أن نعرف رأيهم 

بعد ذلك في قضية البدون. 
Talal-alhaifi@hotmail.com

س����بق أن قلت إن أيا من الساس����ة في بلدنا ال يريد »عنب« 
اإلصالح فاجلميع في سباق محموم للحصول على رأس الناطور، 
أيا كان منصب وصفة هذا الناطور؟، فال أحد ميكنه أن يفس����ر 
سبب هذا التس����ابق للحصول على رأس الناطور ونيل شرف 
جلب رأسه وكسب معركة أبعد ما تكون عن البحث عن »عنب 

اإلصالح« الذي رفعوه شعارا يضحكون به على ذقوننا.
نعم ال أحد من نوابنا يريد االصالح، عدا قلة قليلة، اختفت 
أصواتها أو أخفيت، هم من يبحث����ون عن اإلصالح، أما البقية 

فهدفهم رؤوس أشخاص بعينهم لصالح أشخاص آخرين.
معظم النواب اليوم إما متمترس في خندق أحد األجنحة أو 
نائب يقف على احلياد بحثا عن حتالف الساعات األخيرة ليلتقط 
ما ميكن أن يسقط من أي من عربات قطار االستجوابات التي بدأت 
تنتظر صافرة االنطالق إيذانا بإدخالنا الى نفق ال يعلم نهايته 
إال اهلل فيما لو حترك أحدها في غفلة من ركاب محطة قطارات 
هذا الوطن الذين ينتظرون اإلصالح على أيدي من لن يأتوا له 

بإصالح وال صالح وال حتى بذرة إصالح عنب واحدة.
السياسة هي فن املمكن وفن كسر حواجز املستحيل، وإال باهلل 
عليكم كيف يقوم نائب باستجواب نائب »متى عمرها صارت؟ 
إال لدينا هنا«، فأحد االستجوابات املقدمة أخيرا عنوانه العريض 
والذي ال يقبل القسمة على اثنني هو قيام نائب باستجواب زميله 
النائب وإن كان الغطاء هو استهداف وزير عبر دعوته للمنصة، 
وال يأتي اس����تجواب الوزير عبر النائب األول إال حماية لوزير 
آخر هدد النائب الثاني بتقدمي استجواب له ردا على األول وكأنه 

يقول لزميله النائب »هذه بتلك«.
وصلنا إلى مرحلة البد على جميع الناخبني أن يس����تجوبوا 
نوابهم، وأن يطالبوهم بكشف كامل أوراقهم، والتحدث بشفافية 

مطلقة.
أغلب من مت تلويحهم باالستجواب في األيام املاضية مطالبون 
أمام الش����عب بتقدمي جميع أوراقهم على املأل، فزمن االستغفال 
وادعاء البطوالت الزائفة والتكسب السياسي الرخيص قد ولى، 
وإن كان يعتقد أولئك النواب أن حدود قراءات الشعب الكويتي 
هي ما ينشر في الصحف فهم مخطئون وغارقون باخلطأ حتى 
آذانهم، فاملدونات اليوم مثال تلعب دورا رئيسيا في كشف حقيقة 
م����ا يحصل خلف كواليس بعض االس����تجوابات وكذلك القرب 
احلاصل اليوم بني دائرة صنع القرار والشعب أصبح أكثر من 
أي وقت مضى، فاجلميع يعلم اليوم من يلعب حلساب من ومن 

يتمترس في خندق من ومن يريد رأس من ولصالح من.
و»اللي يعافيكم« اكش����فوا أوراقكم وإال فاصمتوا و»ضبوا« 
أوراق استجواباتكم ما لم تقدموا دليال واحدا على أن هدفكم هو 
»عنب« اإلص����الح وليس »رأس نواطير« من تعادونهم لصالح 
نواطي����ر تعملون لصاحلهم، عدا ذلك فلتلتزموا الصمت وقروا 
في بيت األمة مش����رعني مراقبني كما انتخبناكم له، ال كما يريد 

نواطيركم.
نعم االستجواب حق دستوري، ولكن من أجل اإلصالح ال من 

أجل عيون مصالح من تتمترسون في خنادقهم.
 Waha2waha@hotmail.com

هل هناك عالقة بني الكوميديا وقلة األدب؟! س���ؤال أسأله 
لنفسي ولكم أعزائي القراء بعد كل هذا االبتذال الذي أصبحنا 
نراه في األفالم العربية ومسلسالتنا احمللية وبعض برامجنا 
املوجودة اآلن على الشاشة التي يتابعها الصغير قبل الكبير، 
فعندما تود أن جتلس جلسة عائلية وتكون سهرتك في بيتك 
وس���ط أوالدك وأهل بيتك فإنك بالطبع تذهب إلى التلفاز لكي 
تش���اهد فيلما أو برنامجا متخيال أنك س���تقضي وقتا ممتعا 
مع أس���رتك، ولكنك تفاجأ بجملة من األف���الم والبرامج على 
مختلف احملطات الفضائية مليئة مبا يتجاوز حدود األدب، ملا 
حتتويه من السباب ومشاهد اجلنس العلني وإظهار العورات 
واملالبس الداخلية والفاضحة وأحيانا يصل األمر إلى التبول 

أمام الناس.
كل هذه األمور تعني ان قلة األدب هي ما حتمله اآلن أفالمنا 
وبرامجنا املختلفة على جميع احملطات بال استثناء، حتى األفالم 
الكوميدية التي من املفترض انها بعيدة كل البعد عن قلة األدب 
جند فيها اآلن القبالت واملمارسات اجلنسية واملالبس العارية 

التي تخدش احلياء العام. 
الفن قدميا كان بال قلة أدب، كان هناك فن الكوميديا وكانت 
األفالم تكتب لكي يضحك املش���اهد طوال فترة عرض الفيلم 
ويش���اهده هو وكل من في البيت دون خجل أو اعتراض على 
وجود مناظر تخدش حياء من يشاهده. ولكن اآلن تبدل احلال 
وأصبحت الكوميديا في األفالم والبرامج مجاال للعري والتعري 
وعدم احلي���اء وقلة األدب، ومن األمثل���ة الواضحة لدينا من 
نوعية هذه البرامج، البرنامج الذي يعرض على إحدى القنوات 
الفضائية الكويتية، والذي وضع لتسلية املشاهد ولكن لألسف 
م���ا نراه في ذل���ك البرنامج من إس���فاف ومالبس لبعض من 
يطلقون عليهم لقب ممث���الت، مالبس تخدش احلياء وتظهر 

العري وتثير الغرائز.
فأين دور الرقابة على مثل هذه البرامج واألفالم والتي تدخل 
إلى بيوتنا وتصل للصغير والكبير، فاملش���كلة الرئيسية ان 
نسبة كبيرة من مش���اهدي هذه األفالم والبرامج من األطفال، 
فب���دال من أن نرب���ي فيهم ال���ذوق واألدب والرقي نزرع فيهم 
اإلس���فاف واخلالعة وعدم االحترام، إن اخللود للفن لن يكتب 

ألفالم مليئة بقلة األدب.
alialrandi@hotmail.com

ذعار الرشيدي

عنب اإلصالح
 ونائب يستجوب نائبًا
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علي الرندي

أين الكوميديا
 الحقيقية؟

من الديرة كتبت ي���وم األربعاء املاضي في 
جريدة »الوفد« عن »تصدير نساء 
مصر لألشقاء« بعد أن قرأت اخلبر 
املفجع وبعد أن وافقت السيدة وزيرة 
القوى العاملة على إرسال 500 سيدة 

وفتاة من املتعلمات دون أزواجهن للعمل كعامالت 
نظافة في الكويت.

وحزن���ت وتأملت على مصر وعلى نس���اء مصر 
الالئي وصل بهن احلال إلى هذا احلد من االحتياج 
والفقر والبطالة الذي دفع بهن إلى التزاحم باملئات 
للحصول على هذا العمل رغم أن الراتب 140 دينارا، 
ورغم الشروط املجحفة في العقد، ففي حالة الوفاة 
يصرف راتب شهر فقط، ومن حق إدارة الكويت أن 
تلغي العقد دون أسباب وأن تعود العاملة إلى مصر 
على نفقتها اخلاصة، وأيضا وافقت السيدة الوزيرة 
على هذه الش���روط، املهم كنت ف���ي مقالي منفعلة 
ومستفزة، فكانت كلماتي قاسية على الكويت وأهل 
الكوي���ت � رغم أنه ال ذن���ب لهم � كما كانت كلماتي 
قاس���ية على مصر واملصريني واملسؤولني وأيامنا 

السودة. 
وفي عصر األربعاء فوجئت باتصال من س���فير 
الكويت في مصر د.رش���يد احلمد، وهو رجل على 
قدر ع���ال من الذوق واألدب وحدثني، معاتبا عتابا 
رقيقا بأنني كنت قاس���ية على أه���ل الكويت وأن 
العالقة بيننا أكبر من هذه األشياء الصغيرة، وأكد 
أال أصدق ما يقال عن س���وء املعاملة وأن حب أهل 
الكويت ملصر وأهلها الش���ك فيه، وأرسل لي كتابا 
جميال توثيقيا عن العالقات الثقافية والسياس���ية 
واالقتصادية اس���مه »الكويت ومصر« وتصفحته 
سريعا ألكتشف أن العالقات قدمية وموثقة منذ أيام 

»محمد علي« بالفعل.
وعن الكثيرين من أهل الكويت الذين جاءوا إلى 
مصر منذ 200 عام يطلبون العلم في األزهر الشريف، 
منارة العلم في الش���رق في ذلك الوقت، ويتحدث 
الكتاب عن تأثير األحداث السياس���ية في مصر في 
العش���رينيات على أهل الكويت وعن شدة إعجاب 
الشيخ عبداهلل اجلابر، رحمه اهلل، ب� »الوفد« وسعد 
زغلول وأنه كان رئيس حزب الوفد في النادي األدبي 

بالكويت، وأن األغلبية كانت وفدية أيضا.
وأخذت أقل���ب الصفحات حتى توقفت عند دور 
املدرس���ني املصريني في التعليم ف���ي الكويت، وإذا 

بإعالن لطلب مدرس���ني ومدرسات 
للعم���ل في وزارة معارف الكويت، 
ومحدد في صورة اإلعالن طلب 3 
الطرزية »القسم  مدرسات للفنون 
الراقي« و5 مدرسات للمواد العلمية 
والتدبير، ومدرسات للعمل كناظرات للمدارس، وهذا 

اإلعالن عام 1943. 
وقد نكأ السفير اجلراح وزاد األلم واحلزن دون 
أن يقصد فنحن في عام 1943 كنا نرسل إلى الكويت 
املدرسات والناظرات وكانت احلكومة املصرية تتحمل 
نصف األجور، واملعارف الكويتية النصف اآلخر رغم 
أن ع���ام 1943 كان في ذروة احلرب العاملية الثانية 
حينما كانت مصر مزدحمة بآالف من جنود احللفاء، 
مصر ترسل املعلمات ليتخرج من حتت أيديهن أجيال 
من ش���ابات كويتيات متعلمات، واآلن بعد 66 عاما 

تطلب الكويت شابات متعلمات كعامالت نظافة.
لقد رصد كتابك القيم مدى التراجع احملزن الذي 
نعيشه اآلن، ومن الطريف في هذا الكتاب أن مصر 
بدأت تتلقى املعونات املالية واملساعدات بعد الثورة 
بثالث سنوات قبل العدوان الثالثي وبعده إلى يومنا 
هذا »وما حدش يقول لي شايلة الثورة على دماغك 

وزاعقة«.
سيدي السفير.. غضبي ليس سببه نوع العمل 
بقدر تخوفي من ثقافة ومعنى العمل في مجتمعنا 
العربي بأكمله الذي ينظر للعمل اليدوي نظرة شديدة 
احلقارة ترتبط بالبهدل���ة واملعاناة وقلة الكرامة، 
ومازلنا نرى شبابنا الذي يسافر إلى الدول األوروبية 
ليمسح البالط ويغسل األطباق ويحمل أكياس القمامة 
ويرفض العمل نفسه في وطنه، ألنه يخاف النظرة 
الدونية واالحتقار و»املعايرة«، وهي العاهة الثقافية 

الثانية التي تعاني منها أمة العرب.
نحن نحيا معا واقعا ثقافيا مؤملا، يحتقر العمل 
ويقدس املال وال يلتف���ت لعلم أو قيمة، و»الراجل 
مباركة عربيته وعدد كروته ونوع الالب توب بتاعه« 
وكفاية، املصيبة التي أخشاها أن يكون وعد احلزب 
الوطني بإيجاد آالف فرص العمل للشباب من هذا 
النوع، ون���رى إعالنات من نوعي���ة »مطلوب ألف 
ماشطة وبالنة وألفني كناس شوارع وسبعة بياعني 

ترمس«.
بقلم: د.لميس جابر
نقال عن »المصري اليوم«

رأي

عتاب سيادة السفير.. وكتابه

الدليمي  اصدر املرتزق خلي���ل 
محامي املجرم املشنوق صدام كتابا 
اسماه »مذكرات صدام في السجن« 
ذكر فيه معلوم���ات مضحكة على 
شاكلة انه، اي الطاغية، كان سيجعل 
العراق مثل »سويسرا« لو قدرت له 
الع���ودة مجددا للحكم، وانه وضع 

خطة »ال يستطيع« ان يؤلف مثلها حتى ابرع وابدع 
من يؤلفون ويكتبون س���يناريوهات افالم الرعب 
واالكشن في الغرب، »ليهرب« من سجنه، من ضمن 
احداث اخلطة انه كان »س���يقضي« على حراس���ه 
االميركان املسلحني باستخدامه فقط ل� »الراشديات«، 

اي ما نسميه بالكويتي »الطراقات«.
في نظري اهم نقطة ذكرها الكاذب الفاشل خليل 
الدليمي في كتابه املضحك هذا هو انه قابل صدام اكثر 
من 144 مرة، اي مبعدل زيارة كل خمسة ايام تقريبا 
خالل مدة العامني ونصف العام التي سجن خاللها 
املشنوق صدام منذ اصطياده وحتى حلظة اعدامه 
في ليلة عيد االضحى ك� »عيدية« بس���يطة الهالي 
ومحب���ي ماليني الضحايا الذين ازهقت ارواحهم او 
اصيبوا في اجسادهم وممتلكاتهم من افعال الطاغية 

وزمرة املجرمني في نظامه.
ان ال���� 144 زي���ارة خلليل الدليم���ي الى املقبور 
صدام في سجنه تؤكد كذب ادعاءات خليل الدليمي 
املتك���ررة اثناء احملاكمة وبعدها من انه كان يعاني 

الصعاب في سبيل منحه االذن لزيارة 
موكله املجرم صدام، وتؤكد كذلك 
ان كل هؤالء الذين دافعوا عن صدام 
كمحامني او ككتاب او كمتعاطفني مع 
مجرم حقير مثل صدام، لم ميارسوا 
ذلك اال لالرتزاق الال اخالقي املعيب 
والس���تفادة مادية فقط من صدام 
ونظامه، وآخرها اس���تفادة الفاشل خليل الدليمي 
من صدام وهو في قبره النجس بتأليف كتاب، كان 
اول من كذب معلوماته زميلته في الكذب احملامية 
بشرى خليل، »املاجدة« الهائمة بعشق الطاغية بسبب 
هبات وكوبونات الطاغية حالها كحال كل من جاءت 
اسماؤهم في كش���ف القابضني دون حق من اموال 
الش���عب العراقي فقط ألن العراق تسلط عليه في 
فترة مظلمة ما طاغية نرجسي قتل كثيرا من افراد 
شعبه وجوعهم، وبعثر ثروة بالدهم على املرتزقة 
املادح���ني له، ثم يريد منا الكاذب خليل الدليمي ان 
نص���دق ما جاء بكتابه املضح���ك من ان صدام كان 
سيحول العراق الى سويسرا � مرة واحدة سويسرا 
� ل���و قدرت له العودة ليحك���م العراق، وهي امنية 
ل���م تكن لتتحقق ابدا مهما حلم بها محبو ومنافقو 
الطاغية ومعهم ماج���دات الطاغية، والذين يتمتع 
بعضهم بالعيش الرغيد هذه االيام في سويس���را 

بفضل ما سرقوه من اموال شعب العراق.
Mike14806@hotmail.com
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