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ال أعرف ملاذا كلما أراد أي ش���خص الطعن في بلد قال انها 
حتت هيمن���ة دولة أكبر وأقوى منها؟ ومثل تلك االتهامات ال 
جتدها إال على ألس���نة مدعي الثقافة أو أدعياء املثالية الذين 
ال يفقهون ألف باء السياس���ة، قرأت كغيري مقالة د.مضاوي 
الرش���يد وكيف أن الكويت جاملت ش���قيقتها الكبرى اململكة 
العربية الس���عودية ومنعتها من دخ���ول الكويت مدعية ان 
»الكوي���ت حتت هيمنة اململكة العربية الس���عودية«، وقرأت 
كذلك تعليقات الكتاب هنا عليها في الكويت ولست في معرض 
التعليق على قرار منعها كوني أصال ضد منع دخول أي بني 
آدم إل���ى الكويت، ولكن القضية هي قضية إلقاء تهمة »حتت 
الهيمنة«، وهي جملة اتهامية لم تصدرها د.الرش���يد فقط بل 
أصدرها قبلها عشرات املثقفني أو باألصح من أدعياء الثقافة 

في الوطن العربي.
فجملة »الكويت حتت الهيمنة األميركية« س���معتها مئات 
املرات وقرأتها في كتابات أشقاء عرب ال أستطيع حصرها بل 
ومن بينهم كويتيون ومنهم وزير سابق، أمثال أدعياء الثقافة 
يعتقد كل منهم أن العالم يبدأ من عتبة باب منزله، مثاليون، 
منفصلون عن الواقع، ال يعرفون ماذا تعني املصلحة العامة 
للدول، وال يعرفون ماذا يعني التقاء املصالح بني الدول، وال 
يعرفون من احلياة س���وى ما يكتبون ب���ل إن اعتقادا غريبا 
يتملكهم هو أن ما يكتبونه هو سفر احلياة والذي ال تستقيم 
قوى اجلذب الكونية إال إذا أخذ به، ومن أدعياء الثقافة واملتثقفني 
ممن يطلقون تلك اجلملة ليبراليون وإسالميون ومعارضون 
خليجيون وعرب جميعهم يرفع لواء تلك التهمة في كل مقال 

له وفي كل لقاء تلفزيوني أو حتى مداخلة هاتفية.
»الكويت حتت الهيمنة« و»السعودية حتت الهيمنة« و»قطر 
حتت الهيمن���ة« و»البحرين حتت الهيمنة« و»اإلمارات حتت 
الهيمنة« و»مصر حتت الهيمنة« وعمان واألردن وسورية، بل 
وحتى الواليات املتحدة األميركية بجاللة قدرها حتت الهيمنة، 
هذه الهيمنة هي هيمنة املصالح السياسية، والتقاء املصالح، 
جميع تلك الدول ودول العالم بل والعقالء من البشر يسيرون 
وفق آلية ذلك النوع من الهيمنة أو هيمنة املصلحة باألصح، ال 
أحد يخضع سوى ملصلحته ويبحث عنها، وهذا هو املنطق، بل 
وهذا هو الطريق السليم الذي يجب أن تتبعه أي دولة، فعلى 
كل دولة أن تعرف أين تقع مصلحتها وتتبعها، هذه هي هيمنة 

املصالح وليست هيمنة اخلضوع وفارق بني االثنتني.
العمل وفق هيمنة املصالح هو أس���لوب سياس���ي تتبعه 
الدول احملترمة في عالقاتها م���ع بعضها البعض، أما هيمنة 
اخلضوع فهي جزء مقيت ونوع من العالقات اإلنسانية التي 
جتمع البش���ر وجتعل اآلخر خاضعا لآلخر لس���بب أو آلخر، 
واملثقفون أو باألصح »أدعي���اء الثقافة من العرب« يخلطون 
بني املفهومني عمدا ليخلقوا نوع���ا من االلتباس لدى القارئ 
البسيط، فيقولون »الكويت حتت الهيمنة«. أتذكر أنني التقيت 
� عرضا � معارضا إسالميا سعوديا في لندن وسألته »هل أنت 
ضد احلرب في أفغانس���تان وضد عقد أي نوع من املعاهدات 
العسكرية بني الغرب والدول اخلليجية؟« فأجابني دون تردد: 
»نعم هم يقتلون أطفال املسلمني ويؤازرون إسرائيل و...« وبدأ 
بسرد كالشيهي جلمل مكررة لرؤيته لعالقة الغرب الكافر بدول 
اخلليج، فسألته: »أال تسكن في لندن؟«، قال: »بلى« قلت له: 
»أال تدفع الضرائب املس���تحقة عليك كمقيم هنا«، قال: »هناك 
فرق« ألقاطعه: ولكن جزءا من هذه الضرائب التي تدفعها تذهب 
خلزينة الدولة البريطانية التي متول الرصاصات التي تطلق 
على أطفال أفغانستان و....«، ليقاطعني ويدخل في مجادلة 
بيزنطية لم أخرج منها بشيء سوى أن املعارضني اخلليجيني 

عامة هم أكثر األشخاص تناقضا في كل شيء.
Waha2waha@hotmail.com  

»ألو.. الس���الم عليكم االخ )...( أو االخت )..( لو سمحتم 
معاكم الوحدة االجتماعي���ة نريد حضوركم غدا مع ضرورة 
احضار كتاب من الس���جل العقاري من وزارة العدل وكتاب 
من ادارة الش���ؤون والتراخيص التجارية من وزارة التجارة 
والصناعة، وكتاب من مؤسسة التأمينات وجواز سفرك و...

الخ«.
هذه باختصار مكاملة هاتفية تتكرر كل ثالثة أشهر للمواطنني 
من مستحقي املساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
يبدأ بعدها هذا املواطن املسكني املصاب بداء السكري أو الضغط 
او امراض اخرى ال يعلم بها اال اخلالق عز وجل املشوار »كعب 
داير« بني اروقة الوزارات ليوفر هذه الطلبات حتى ال تنقطع 
هذه املساعدة والتي تبلغ من 130 الى 273 دينارا فقط ال غير، 
وكأن »السالفة« اصبحت مذلة في مذلة، وزارة الشؤون تركت 
»بالعني البيزات« من جتار االقامات الذين اغرقوا البلد مبئات 
اآلالف من العمالة الهامشية التي تسرح ومترح دون حسيب 
او رقيب وتفرغت لهذه الفئة البس���يطة من املواطنني الذين 
يعانون من ضغوط احلياة التي اثقلت كاهلم وتأتي لتطاردهم 
في كل »حّزة« بهذه الطلب���ات التي ليس لها معنى فاملادة 11 
من الدستور تنص على »تكفل الدولة املعونة للمواطنني في 
حالة الش���يخوخة او املرض او العجز عن العمل، كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحية«، هذه املادة واضحة وضوح الش���مس اذن ملاذا كل 
هذه التعقيدات و»الش���حططة واملرمط���ة« لهؤالء املواطنني 
املس���تحقني؟ فهل يفعلها وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
والفريق حقوقي د.محمد العفاس���ي وينقذ اخوانه املواطنني 

من هذه املذلة؟ انا شخصيا ال اشك اطالقا بذلك.
واهلل املستعان.

نعم.. »الكويت
تحت الهيمنة«

ذعار الرشيدي
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مآسي المحتاجين
ووزارة الشؤون

عبدالهادي وسام العجمي

بيت القصيد

ال أحد ينكر الدور األكادميي 
ف���ي تطور جميع  العلم  ودور 
مجاالت احلياة، ألن العلم نور 
يجع���ل املتعلم عل���ى بصيرة، 
ويدرك احلق من الباطل ويطور 
حياته ويواكب التطور السريع، 
واجلميع يتفق على ان صاحب 
الس���مو األمير يح���رص دائما 

على العلم وحث الش���باب واملجتم���ع على الثقافة وتنمية 
املجتمع.

وأتذكر ان س���مو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد كان 
يقول: »ان ثروة البلد هي الشباب فإذا ارتقى الشباب ارتقى 

البلد«.
اما املوضوع الذي أردت التحدث عنه فهو مشكلة املخدرات 
والواقع املرير الذي يعيشه الشباب والذي ال ينفع معه علماء 
النفس وال التنظير، وأنا هنا أخص فئة االخوة غير محددي 
اجلنسية )البدون( الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية دخلوا 
على اثرها الس���جن في قضايا تعاطي مخدرات، ومتاثلوا 
للشفاء بفضل اهلل عز وجل، ومن ثم برنامج إعداد التائبني 
الذي تشرف عليه عدة جهات، ثم يفرج عن هؤالء بتوجيهات 
من صاحب السمو األمير، جزاه اهلل خيرا، على هذه املكرمة 
األميرية وكذلك مجهود القائمني على هذا البرنامج ومنهم 
وزارة العدل ممثلة بالنيابة العامة ووزارة الداخلية املمثلة 
باإلدارة العامة للسجون ووزارة األوقاف ووزارة الشؤون 
والهيئة العامة للشباب والرياضة وجمعية بشائر اخلير، 

أسأل اهلل ان يجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم.
نعود للحديث عن فئة البدون أو من هم بنفس ظروفهم 
مثل الكويتية املتزوجة من غير الكويتي ولديها أبناء، حيث 
ان القان���ون الكويتي يعاملهم معاملة غير الكويتي، نحمد 
اهلل على ه���ذا البرنامج الفريد من نوع���ه في العالم وهو 
يش���مل جميع املتعاطني ومن بينهم هذه الفئة، ومن فائدة 
هذا البرنامج انه يس���مح للمحكوم عليه في قضية تعاطي 
املخدرات بأن يدخل هذا البرنامج ويلتزم بش���روطه وذلك 
بعد ان يجتاز البرامج املعدة من اجلهات التي ذكرتها، ومن 
ثم يفرج عنه كما أس���لفت باملكرمة األميرية فمثال اذا كان 
محكوما عليه بخمس سنوات واجتاز سنة من البرنامج يفرج 
عنه ويقضي الس���نوات األربع املتبقية من العقوبة خارج 
السجن ولكن كما ذكرت بشرط االلتزام بالشروط املوضوعة 
وعلى رأس���ها التحليل الدوري للتأكد من خلو جسمه من 
املخدرات أو العودة اليها مرة ثانية وانه سيلتزم مع اجلهات 
املعني���ة مثل وزارة األوقاف وجمعية بش���ائر اخلير، وبال 
ش���ك فإن هذه الشروط تعود ملصلحة التائب لعدم العودة 

لتعاطي املخ���درات، وحكومتنا 
الرش���يدة، جزاها اهلل خيرا، ال 
املواطن باملس���اعدة  تقصر مع 
الش���هرية حلني رفع اإلجراءات 
اجلنائية بحقه ولكن ماذا يفعل 
غير محدد اجلنس���ية ومن هم 
في نفس ظروفه، مبن يستغيث 
وكيف يوفر مصاريف الس���كن 
ومصاريف املعيشة ودراسة األبناء، وحتى في حال املرض 
وهو ال ميلك أي دخل مادي يعينه بعد اهلل تعالى، وهو ال 
يجد أي جهة تس���اعده فهو بال شك ان حتلى بالصبر سنة 
أو أكثر فإن الواق���ع والظروف جتره الى تعاطي املخدرات 
واالجتار بها حتى يعيش كباقي الناس وباألخص التائبني 
الذين لم يص���رف لهم بدل االيجار وه���م ال ميلكون أدنى 

مقومات احلياة.
والعجيب في األمر ان مش���كلة البدون ليس���ت بجديدة 
عل���ى احلكومة وال على مجلس األمة، بل هي من املش���اكل 
الرئيس���ية التي تطرح على الساحة السياسية وعلى مدى 
هذه الس���نوات الطويلة نس���مع في أيام االنتخابات وفي 
املناس���بات أكثر األعضاء يتكلمون عن حل هذه املش���كلة، 
وكل واحد منهم يس���تعرض عضالته حلل هذه املش���كلة 
ولكن هذه املشكلة اإلنسانية حتتاج الى رجال مواقف وال 
رجال كراسي وشعارات وأصوات عالية ال تقدم وال تؤخر 
بل حترك املش���اعر،، واجلميع يعرف ان ما يقوم به بعض 

األعضاء فيلم هندي ليس أكثر.
أريد من كل ش���خص ان يضع نفس���ه في هذه الظروف 
واملواقف، ويعيش ما تعيشه هذه الفئة املغلوبة على أمرها، 
ومن هم بنفس ظروفهم، هل يس���تطيع ان يعيش ويسكن 
ويدرس أبناءه ويعالج من األمراض وميارس حياته الطبيعية 
من غير مال، وكل مسلم يعرف قول اهلل تعالى )ومن يتق 
اهلل يجعل له من أمره يسرا( ولكن ليس اجلميع ميلك من 
القدرة اإلميانية التي جتعل���ه يتعامل مع املواقف التعامل 
اإلميان���ي. على كل حال الواقع والظروف الصعبة ال يحلها 
التنظير النفس���ي الذي يتحدث عنه كثير من املتخصصني 
في هذا املجال وكما يقول املثل الكويتي »الذي يده في املاء 
غي���ر الذي يده في النار«، أرجو م���ن اهلل العلي القدير ان 
يلهم املسؤولني ويوفقهم جتاه هذه املشكلة اإلنسانية وان 
حتل مبا يرضي اهلل تعالى، وتكون هذه املشكلة من ضمن 
احللول التي تتساوى مع جميع احللول اإلنسانية وتكون 
في إطار ما أمر اهلل به وس���نة رسولنا ژ، وأقول لالخوة 
التائبني: الفرج قادم ولكن باتباع قول اهلل تعالى )ومن يتق 

اهلل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب(.

»البدون« والمخدرات

جاسم الراشد العبود

إشارة

يوما بعد يوم تثبت املرأة الكويتية 
قدراتها الكبيرة على الوقوف مع أخيها 
الرجل يدا بيد نحو حتقيق مس���تقبل 
أفضل لهذا الوط���ن الغالي، ولم تترك 
املرأة مجاال كان يعتقد البعض انه حكر 
على الرجل أو يف���وق قدرات اجلنس 
اللطيف إال ودخلته وأظهرت فيه اجنازات 
كبيرة، ورغم كل هذا مازلنا جند هناك 
من يحارب املرأة ويسعى للوقوف أمام 

تقدمها وابداعاتها.
ف��ي مج����ل���س األم���ة أظه����رت 
م�����واقف عضواته األربع كيف ان املرأة 
ميكنها ان تش���ارك بفاعلية في صنع 
القرار وفق قناع���ات خاصة وانطالقا 
من حرص على مصلحة بلدنا، ووعي 
ببواطن األمور، خاصة انه في الفترة 
املاضية منذ انتخاب هذا املجلس مررنا 
مبشكالت كثيرة وحتديات كبيرة كان 
للنائب���ات األربع فيها دور بارز وجهد 
واض���ح ومؤثر فلهن من���ا كل التحية 

والتقدير.
واس���محوا لي بأن أب���دي اعجابي 
مبواقف وحتركات ومقترحات النائبة 
د.روال دشتي رغم انني ال تربطني بها أي 
صلة غير انها ممثلة لنا في قاعة عبداهلل 
السالم، واذا استعرضنا مواقف د.دشتي 
من القضايا املختلفة التي طرحت خالل 
الفترة املاضية سواء في االستجوابات 
أو القروض وكذلك صندوق املعسرين 
فسنجد انها تعمل جاهدة على حتقيق 
املصلحة العليا وحفظ حقوق األجيال 
القادمة، وحتقيق العدالة بني اجلميع 
مع أخذها في االعتبار ضرورة االسراع 
املتعثرين النتشالهم من  في مساعدة 
مستنقع املش���كالت الذي سقطوا فيه 

بسبب القروض.
وأخيرا تقدمت د.روال دشتي مبقترح 
يثبت بجدارة حرصها على اس���تقرار 
األس���رة ودفعها لنصرة قضايا املرأة، 
حيث طلبت منح كل امرأة يتجاوز عمرها 
55 عاما مساعدة مالية 250 دينارا، وال 
شك في ان هذا املقترح يحمل في طياته 
الكثير من االيجابيات، خاصة اذا علمنا 
ان كثيرا من النساء بعد سن ال� 55 قد 
يتعرضن إلهمال األبناء وغدر الزمان، 
وضعف األبدان، لذا فإن من ش���أن هذا 
املقترح ان يضمن حي���اة كرمية لكل 
امرأة تصل الى هذه السن. وال يسعنا 
اال ان نشكر د.روال دشتي على جهودها 
والشكر كذلك الى النائبات د.معصومة 
العوضي ود.سلوى  املبارك ود.أسيل 
اجلسار على مواقفهن وحتركاتهن التي 
اثبتت أحقية املرأة باملشاركة في صنع 

القرار.
nagatalhaji@hotmail.com

مقترح قّيم

د.نجاة ناصر الحجي

خاطرة
أجريت دراسات جادة في أميركا، وبعض 
الدول األوروبية ع���ن تأثير الطالق على 
البيئة وغيرها، ووجدوا انه عند انفصال 
الزوجني، يصبح االستهالك للمواد الغذائية، 
واالحتياج للسكن واملاء والكهرباء أكثر من 
السابق، وهذا ما يجعل احلكومة تنظر إلى 
هذا األمر بنظرة واقعية ودقيقة، لتستوعب 

هذه االحتياجات، وتقدر هذه الطلبات، وخاصة أن الطالق 
أصبح ظاهرة متفشية في املجتمعات كلها، وعلى مستوى 

العالم أجمع.
في احلقيقة عندما س���معت هذا اخلب���ر عبر اإلذاعة، 
استغربت من هذه الدراس���ة، ولكن عندما فكرت باألمر 
جديا، وجدت أن الطالق بالفعل يؤثر على البيئة بشكل 
واض���ح، وحتى أقرب لكم الصورة أيه���ا القراء، تخيلوا 
معي عندما تنفصل األس���رة، ف���إن احلاجات الضرورية 
للحياة تصب���ح أيضا منفصلة، كمثال بس���يط.. لو أن 
وجبة الزوجني األساسية للغداء قبل الطالق، ال تتعدى 
»صحن رز لثالثة أش���خاص ودجاجة واحدة« فإن بعد 
االنفصال، يحتاج كل فرد منهما »صحن رز لش���خصني 
ودجاجة واحدة«، أي أن هناك زيادة اس���تهالك للدجاج 
والرز، وهذا ينسحب على باقي الوجبات األخرى، وغير 
األساس���ية )كاملكسرات والشطة وماء الزموتة(!. كما أن 
أعزكم���ا اهلل � كما تعلمون أن الفائض من تلك الوجبات 
كالعادة، ستوضع في »درامات القمامة«، فإذا كان البيت 
تعيش فيه أسرة واحدة فإنها لن حتتاج إال إلى »درام واحد« 

وإذا انفصلت األسرة وأصبحت »بيتني في 
بيت واحد« فإن هناك احتياجا لدرام آخر، 
ليت���رك أداة لرفع الضغط عبر تركه أمام 

باب الند أو خلف سيارته
 كما أن بعض املطلقات تستغل قانون 
النفقة والسكن وغيره، فتستغل كل نقطة 
من هذا القانون لتستهلك »جيب« املطلق، 
فال يهمها لو أنها أس���رفت في استخدام املاء أو الكهرباء 
أو احلاجات الثانوية للبي���ت أو األبناء، حتى لو ارتفع 
االستهالك للضوء األحمر في الدولة، وصار املذيع يصرخ 

عبر التلفاز »العداد وصل حده«.
كما أن املطلق بعض األحي���ان يتجه إلى رد اعتباره، 
ويتزوج من أخرى ليؤكد لطليقته أن »بدل احلرمة عشر« 
فتكون هناك حرب االستهالك احلقيقية بني الزوجة والطليقة 
حملفظة ذلك الزوج املس���كني، والذي يؤثر عكس���يا على 
املجتمع والدولة، ويعني ذلك أن املطلقني هم بالفعل من 
»اعفسوا البيئة« بعد أدخنة املصانع والنفط وبقع الزيت 

الطافحة في البحر واملبيدات احلشرية.
ولكن يبقى الرابح الوحيد في هذه املسألة احلساسة 
هو التاجر الذي يجد في كل ظرف متر به البالد، أو يبتلى 
فيه العب���اد ضربته التي يجني من خاللها الربح األكيد، 
حتى لو عبر فتح مكاتب للخدمة االجتماعية والنفسية 
ومت���ارس هذه املهنة اخلطيرة، بع���د حضور دورة عند 

متخصص أو قراءة كتاب!
Falcom6yeb@yahoo.com

المطلقون.. أعفسوا البيئة!
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