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بعض نواب مجلس األمة مع األسف 
الشديد ال تعرف له رأيا، هل هو مثال 
متناق���ض ومضيع اجل���ادة؟ ممكن، 
تش���وفه تقول له سبعة مذاهب، مرة 
تقول إنه مطوع ي���دور ما عند اهلل، 
بالفتاوى وبأقوال املشايخ  يستشهد 
اللي ما يعرفها إال وقت ما توافق هواه، 
وم���رة تذهل بأنه م���ن ربع احلريات 
واحترام الرأي والرأي اآلخر، ويتباكى 
على الدس���تور والقوانني اللي ذبحها 
تكسيرا وجتاوزات، يحيرك إذا تابعته 
وراقب���ت تصرفاته، تضع خدك على 
يدك وتتساءل ملا يرفع يده ويصوت 

وتقول: »هذا النائب مع من؟«.
نائب يريد أن ميشي مقترحه ولو 
كان مقترح غيره ه���و األفضل، أهم 
القانون باسمه، وآخر  ش���يء يطلق 
مس���تعد ألن يوقف املجلس على قدم 
واحدة ويستجوب من أجل أن ميشي 
أجندته اخلاصة، يصوت على السرية 
هنا ويصوت على العلنية هناك، وفي 
كال املوقفني يرى كل مخالفيه خونة 
باعوا الكويت، نائب في قضية نصر 
أبوزيد والفالي سمعنا بكاءه ونحيبه 
واستنكاره، وفي قضية العريفي شكله 

كان نامي.
نائب يتهم زمالءه بالتأزمي ويكيل 
لهم الس���باب ملجرد ممارستهم حقهم 
الدس���توري في االستجواب، في ظل 
اتفاق املتابعني لتردي األوضاع األمنية 
والصحية واإلسكانية والتعليمية عندنا 
في الكويت، زاعما أن الوقت غير مناسب 
واألجواء غير مالئم���ة، واليوم نراه 
يرعد ويزبد ويهدد باستجواب قادم 

ألحد الوزراء.
ولدينا أيضا جانب آخر مشرق على 
نقيض ما ذكرت في البداية، وهو نائبنا 
الفاضل محمد املطير، الذي عودنا أن 
يكون دائم���ا كبيرا، كبيرا في تعامله 
وصادقا مع ناخبيه، يبحث عن العنب، 
وما يهمه الناطور، ملا لوح باستجواب 
رئيس مجلس الوزراء في قضية الفالي 
وأتته بعد ذلك الوع���ود والتأكيدات 
بتريحله ومنعه مستقبال من دخول 
الكويت ما كان منه إال التراجع والتهدئة، 
واكتفى بإخماد نار الفتنة، واليوم يكرر 
نفس الطريقة الراقية في التع����امل مع 
القضايا الوطنية اإلنس�انية في قروض 
املواطنني، فراح يقصد العنب املتمثل 
في مقترحاته األخيرة في محاربة الربا 
والقضاء عليه، وترك الناطور ورف���ض 
قانون إسقاط فوائد القروض، في حني 
خفتت أصوات كثيرين من مناصري 
القانون رغ���م تذرعهم بكونه يقضي 

على الربا، فلله درك يا املطير.
dhari0395@hotmail.com

استجواب الطمباخية

م.ضاري المطيري

كان����ت وال ت����زال الهوية رياح التفاؤل
الكويتية تعان����ي من افتقار 
بنائها على أس����س واضحة 
إلى  ومتينة، وهذا األمر أدى 
تعاطف الرأي العام الكويتي 
مع املس����تجدات السياس����ية 
أكانت هذه  واإلقليمية سواء 
املستجدات سلبية أم إيجابية، 

وطيلة العقود املاضية لم حتصل الهوية الكويتية على 
استقالل واضح يحد من تفاعلها اإلقليمي والعاملي ومن 
خالل نظرة تاريخية سريعة جند أن اجلماهير الكويتية 
هتفت جلمال عبدالناصر وذلك القائد املصري الثوري 
الراحل الذي أبهر العرب بخطاباته املذهلة بعد أن خسر 
معاركه مع إسرائيل، أما الرئيس املصري الراحل محمد 
أنور الس����ادات فقد كان يعمل بصمت حتى أذهل العالم 
بتحطيم خط بارليف احلصني واستعاد سيناء احملتلة 
من قبل إسرائيل لكنه وصف باخلائن واخلاسر عندما 
وّقع اتفاقية كامب ديڤيد فامتعضت منه الهوية الكويتية 
وحاربته وخالل احلرب العراقية اإليرانية ادعى طاغية 
العراق أنه حامي البوابة الشرقية فصدقه الكثير باستثناء 
اإلسالميني الكويتيني الذين يرون أن مبادئ حزبه فيها 
شيء كثير من االحلاد وقد برهنت األيام على أنه حرامي 

البوابة الشرقية وليس حاميها.
وبعد حترير الكويت هتف الكويتيون باملوقف السعودي 
املشرق جتاه الكويت وشعبها ودور السعودية الفاعل 
سياسيا وعسكريا لتحرير الكويت من قوات الغزو العراقي 
الغاشم وال يزال الكويتيون يقرون ويثنون على املوقف 
السعودي التاريخي املشرف جتاه الكويت ولكن هناك 
من الكويتيني من هاجم السعودية بصورة غير مباشرة 
وحتت مظلة »مزدوجي اجلنسية« وهناك من الكويتيني 
من أدخل اخلالفات املذهبية كس����بب لتوتير العالقات 
السعودية � الكويتية، إال أن متانة العالقات السياسية 

الكويتية � الس����عودية كانت 
أكبر بكثير مما يتوقعه أصحاب 
هذه االدعاءات، تلك هي عينات 
من تفاعل الهوية الكويتية على 

املستوى اخلارجي.
أما على املستوى الداخلي 
فه����ي كذلك ايض����ا فاخلالف 
ال����ذي ميس ش����ريحة ما في 
املجتمع الكويتي تكون الشرائح األخرى في مأمن منه 
فاالنتخابات الفرعية معارضة للدستور لكنك ال جتدها 
إال في شريحة القبائل أما في الشرائح األخرى فإننا جند 

أن هذه االنتخابات غير مالئمة.
وميكننا القول إن املعايير الس����ليمة التي حتدد لون 
وطعم ورائحة الهوية الكويتية مفقودة وهذا يعود إلى 
مخرجات التعليم وغياب القيم التربوية وغياب املعايير 
االلتزامية التي تنتقي القادة الناجحني بعناية. أما املوجود 
اليوم فهو احملسوبية والقبلية والطائفية والعائلية كما 
أن الدور الفاعل للتوتر واملشاكل واألزمات التي متر بها 
الدولة على املس����توى الداخلي بني الفترة واألخرى لها 
دور كبي����ر في خلط األوراق واخت����الط احلابل بالنابل 
من أجل خل����ق حالة من التوازن في األصوات املطلوبة 
للقرارات الصادرة من داخل قاعة عبداهلل السالم، ولو 
أن املشرع اراد أن يحدد شكل الهوية الكويتية ويقودها 
باالجتاه الذي يريده الستطاع فعل ذلك بكل بساطة. أما 
إذا ترك األمر كما هو فإننا سنتحول في يوم ما من أيام 
املستقبل حتت ظل الدميوقراطية الى نظام حكم مشابه 

للنظام اللبناني.
أخيرا: طرح س����ؤال على أحد القادة العسكريني في 
اجليش الروسي اثناء احلرب الباردة: ماذا قدمت لألميركان 
بعد أن دفعوا ل����ك هذا املبلغ الضخم كرش����وة؟ فقال: 
لقد طلبوا مني أن أضع الرجل غير املناس����ب في املكان 

املناسب.

الهوية الكويتية 

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

في ي����وم 31 يناير املاضي 
توقفت حركة البريد في الكويت 
بس����بب إضراب عمال البريد 
والنظافة في املطار، التابعني 
إلحدى شركات العمالة املتعاقدة 
املواص����الت،  وزارة  معه����ا 
وكان سبب اإلضراب شكوى 
عدم تس����لم العمال لرواتبهم 

املستحقة لعشرة أشهر مضت.
واذا جتاوزن����ا هذا احلدث على أهميت����ه لنقف على 
األس����باب احلقيقية ملثل هذه االضرابات واالعتصامات 
التي تؤثر على البلد وتشل حركته، وإذا كانت الشركات 
املتعهدة بالعمالة الوافدة تتس����بب في تلك االضرابات 
بش����كل أو بآخر، فال شك ان هناك أسبابا أخرى، تعتبر 
رئيسية وجذرية ملثل تلك املشكالت التي تكاد تعصف 

بأمن البالد واقتصادها.
تبدأ جذور هذه املشكلة منذ اخلمسينيات عندما شهدت 
الكويت تزايدا في أعداد العمالة والهجرة الوافدة والتي 
اخذت تشكل أرقاما تصاعدية وعلى حد قول د.عبدالرؤوف 
اجلرداوي في رسالته للدكتوراه عن الهجرة في املجتمع 
الكويتي »حتى غدا سكان الكويت ميثلون أغلبية مهاجرة 
وأقلية مواطن����ة وهذا وضع تتميز ب����ه الكويت ودول 
اخلليج العربي«، فنس����بة العمال����ة الوافدة في الكويت 
ع����ام 1957 بلغت 45% ثم تصاعدت في األعوام 65 � 70 � 
1975 إلى 53% وفي عام 1980 وصلت الى 58% وفي 1996 
بلغت 63.8% ثم اس����تمرت ه����ذه األعداد تصاعديا حتى 
بلغت عام 2006 حوالي 67%، وبالنظر لتلك األرقام جند 
ان هناك خلال في التركيبة السكانية، ومن أسبابها فتح 
باب استجالب العمالة الوافدة، خاصة اآلسيوية بصورة 
عشوائية حتى أصبحت أغلبية في تعداد السكان، ناهيك 
عن خلل آخر وهو قوة العمل في الس����وق الكويتي فقد 
بلغت قوة العمالة كما تشير احصائيات وزارة التخطيط 
لعام 2006 عن تعداد العمالة الى 1.869.809 أي ما يقارب 
املليوني عامل من بينهم نحو 1.534.571 أي أكثر من مليون 
ونصف املليون عامل وافد أي بنسبة 82% وتشكل العمالة 

اآلسيوية نحو 58% من إجمالي 
عدد العمالة حيث يصل عددها 
الى 1.180.285 أي ما يزيد على 
املليون نسمة، ويتضح من هذه 
األرقام والنس����ب قوة تواجد 
الوافدة في  العمالة اآلسيوية 

سوق العمل الكويتي. 
ولهذه القوة آثارها السلبية 
على سياسة البلد واقتصاده وأمنه وعلى مسيرته اإلمنائية، 
فاالستهانة بتلك االضرابات التي تقوم بها العمالة الوافدة 
لها أبعادها اخلطيرة على املؤسسات احلكومية واألهلية 
وعلى املجتم����ع، فقد تتدخل قوى خارجية للس����يطرة 
على تلك االضرابات واالعتصامات للضغط على الدولة 

وتعطيل وشل حركة البالد.
وه����ذا ليس من قبيل تضخيم األم����ر وتهويله وامنا 
هو واقع له مؤشراته وداللته فقد حصل في بعض دول 
اخللي����ج ان مظاهرات قامت بإيعاز وتدخل مما يس����مى 
بجماعة »النكس����واليت« وهي جماعة هندية يس����ارية 
متطرفة تس����تغل أوضاع وظ����روف العمالة الوافدة في 
اخلليج لتس����يطر على املجاميع العمالية كورقة ضغط 
على احلكومات. وهنا في الكويت نشرت بعض الصحف 
الكويتية ف����ي 2008 تقريرا أمنيا أعدته وزارة الداخلية 
حول األمن االقتصادي والسياسي في البالد وحذرت فيه 
من جماعة »النكسواليت« ومحاولتها الختراق مجاميع 

العمالة اآلسيوية في الكويت.
وما نخلص له ان العمالة الوافدة قد متثل خطرا أمنيا 
واقتصاديا على البالد، اذا لم تبادر احلكومة بدراس����ة 
أوضاعه����م جديا وإصالح اخللل املتمث����ل في التركيبة 
السكانية وقوة العمل، فاحللول الترقيعية أو اجلزئية 
لن حتل املش����كلة ولن تنهي آثارها الضارة، فقد تتكرر 
اإلضرابات واالعتصامات في السنوات القادمة وقد تتطور 
في شكلها وتتبنى العنف واملواجهة وقد تسير في خطط 
منظمة لشل حركة البلد، وكما يقول املثل الكويتي »احليرة 
اللي ما تعجبك تفلعك« أي احلجرة الصغيرة التافهة قد 

تؤذيك وجترحك.

العمالة الوافدة وأبعادها 
الخطيرة

عبدالوهاب الفهيد

بشائر

أورد الزميل خليل علي حيدر في مقالته املنشورة بالزميلة 
»الوطن« أمس األول ما ميكن أن نس����ميه مبختصر دراسة عن 
أسباب فش����ل الليبرالية في الوطن العربي، وميكن أن تكون 
مقالته مفتاحا لدراسة ش����املة حول هذا املوضوع الذي قلما 

تطرق له الكّتاب.
ولكنني سأحتدث معلقا من جانب واحد وحتديدا حول سبب 
فشل الليبراليني الكويتيني في أن يطبقوا الليبرالية مبفهومها 
الذي جنح في آسيا كما ذكر في مقالته املركزة، ألبني التساؤل 
مغيرا عنوان مقالته من »َمن خنق الليبرالية؟« إلى »من خنق 
الليبرالية في الكويت؟«. في الكويت الليبراليون أنفسهم هم من 
خنق الليبرالية ألسباب عدة سأحاول أن أوردها في نقاط بحسب 

فهمي املتواضع لساحتنا السياسية واألسباب كالتالي:
1 - الليبراليون الكويتيون متاما كاإلسالميني هنا، أغلبهم 
اس����تخدم هذا املفهوم الفضفاض من أجل الوصول السياسي 
وحاملا وصل إلى مبتغاه وضمن الكرسي أي كرسي كان نيابيا 
أو وزاريا أو غيره حتى انقلب على عقبيه وحتول إلى حكومي 
أو شيء هالمي ال عالقة له بالليبرالية ال من قريب وال من بعيد، 
أي انه استخدم الليبرالية كشعار سياسي أو انتخابي سرعان 

ما خلعه عنه بعد أن وصل إلى حيث يريد.
2 - الليبراليون هنا ورغم ادعاءاتهم املتعددة بأنهم األكثر 
انفتاحا من غيرهم إال أن أيا منهم لم يس����تطع أن يتخلص من 
إرثه االجتماعي أو املذهب����ي، فالقبلي أبقى على قبليته كخط 
رجعة وكذلك فعل احلضري وأيضا فعل الش����يعي فأصبحت 
الليبرالية مج����رد عالمة ملصقة فوق صن����دوق كبير داخله 
كتلة حية تتحرك س����واء كانت قبلية أو مذهبية أو فئوية أي 
أنهم لم يتخلصوا من القيود األساس����ية التي تدعو الليبرالية 

للتحرر منها.
3 - حتى في التيارات الليبرالية، سواء التي قبل االحتالل أو 
التي جاءت بعده، حملت شعارا خطيرا جدا وهو إقصاء اآلخر، 

وإن كان الشعار غير معلن إال أن اجلميع يعرفه.
4 - الليبرالية دخلت الكويت كشعار ولم تدخل كفكر، وظلت 
محصورة في أطر الشعارات فقط، ولم تزد على ذلك قيد أمنلة، 
وبقيت مجرد مجموعة من اجلمل غير املفهومة، الغريب في األمر 
أن املؤمنني فكريا بها مت إقصاؤهم سياسيا وظلوا مجرد كتاب 
ومنظرين لشيء يعتقدون بوجوده في الكويت ويدعون إليه، 

بينما حملة الشعارات هم من تصدروا املشهد السياسي.
5 - البعض ممن اس����تخدم الليبرالية كش����عار استخدمها 

كغطاء اقتصادي، وهذه بحد ذاتها كارثة.
6 - الليبرالي����ة في الكويت كانت حتوال أو حتورا من عدة 
مذاهب، فالشيوعيون والقوميون والتقدميون جميعهم حتولوا 
وبق����درة ق�ادر إلى ليبراليني أو هكذا صوروا أنفس����هم خاصة 
في ال� 18 عاما األخي����رة، بالعربي بعد الغزو أصبح كل هؤالء 
ليبرالي����ني، وكأن الليبرالية هي مص����ب املتحولني في فكرهم 
السياسي، لم يكن هذا لسبب سوى أنهم لم يستطعوا أن يكونوا 
إسالميني فاختاروا املعسكر املضاد أيا كان اسمه، فقط حلفظ 
ماء وجههم الذي تناثر بتناثر القومية بعد الغزو والشيوعية 

بسقوط االحتاد السوڤييتي.
7 - مشكلة الليبراليني � ذلك إذا كان هناك ليبراليون باملفهوم 
احلقيقي � أن توسعهم في املجتمع كان ذا بعد واحد، فلم يكن 
لهم امتداد في الش����ارع خاصة في املناطق اخلارجية، وسبب 
جناح من ميثلون التيار الليبرالي في الكويت في االنتخابات 
األخيرة عائ����د إلى توازنات عائلية وال عالقة له بفكرهم الذي 

حتول بعضهم عنه مبجرد وصوله للكرسي األخضر.
باملختص����ر هذه رؤيتي التي أحتمله����ا وحدي وكل التحية 
للزميل خليل علي حيدر لفتحه هذا الباب الذي أعتقد أنه بحاجة 
إلى أكثر من ش����خص لطرحه وبشكل أكثر قوة ومن أصحابه 
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يحكى ان توم وجيري كانا يعيش���ان في منزل واحد متآلفني 
متحابني يساعد بعضهما بعضا في أعمالهما وفي أعمال اآلخرين 
واحلصول على مس���تلزمات احلياة، وفجأة أصبح توم شرس���ا 
يؤذي اجلميع إال بعض أقربائه واملقربني الذين من أجلهم تخلى 
عن كل القوانني واللوائح وأعطاهم مميزات تختلف عن اآلخرين 
بالتجاوزات على هذه القوانني واللوائح، غضب جيري لهذا التصرف 
وطالب باملس���اواة بني اجلميع وعدم استثناء أحد على آخر دون 
وجه ح���ق، وحاول ان يثني توم عن تصرفاته اخلاطئة لكنه لم 
يستطع تغيير هذا التصرف غير العادل، وأعاد محاوالته مرات 
عديدة لتحقيق العدالة للجمي���ع ولكن توم كان يقاوم ذلك بكل 
أنواع األذى حتى يثني جيري عن الدفاع عن احلق، ولكن عندما 
وجد جيري انه غير قادر على منع توم من هذه التصرفات غير 
الصحيحة توجه الى محكمة األمن الدولية وقدم شكواه بخصوص 
تصرف توم اخلاطئ وغير العادل خلوفه من ظلم اآلخرين ولتتمكن 

احملكمة من حتقيق العدل واملساواة للجميع.
وبدأت احملكمة بإجراء التحقيق في جميع األمور املتعلقة بنفس 
املوضوع ولكن تدخل بعض الدخالء املستفيدين من تصرفات توم 

وحاولوا تشويه صورة جيري أمام احملكمة وأمام اآلخرين.
ومضت األيام والشهور وتوم يتمادى بأعماله غير السوية الى 
ان بان���ت احلقائق بإذن اهلل وخرج توم من هذا املنزل بفضيحة 
كبيرة جعلته عبرة لآلخرين ووفق اهلل جيري للحفاظ على احلق 

والعدالة وإبعاد الظلم عن اآلخرين.
وأصبح جيري مسؤوال عن كل األعمال التي كان يقوم بها توم 

وساد األمن واالستقرار.
توم هو خير مثال لكل ش���خص ظالم يستغل قوته ونفوذه 

ويتجبر على الضعفاء.
حفظنا اهلل وإياكم من أي شخص مبواصفات توم.

توم وجيري

د.هند الشومر

ألم وأمل


