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استكماال ملقالتي السابقة »محطات في عالم 
البدون« التي لن تنتهي، أردت هنا أن أكمل 
رسم صورة تلك احملطات التي جتسد حجم 
املعاناة اإلنسانية، والتي التزال ترتسم معاملها 
على وجوه أبناء ونساء وأطفال وشيوخ غير 
محددي اجلنسية، هذه املعاناة الناجتة عن 
قسوة العيش واحلرمان من احلقوق اإلنسانية، 
بدأت حتفر وتنخر في جس���د أطفال البدون 
حتى صارت تش���وه هذه املرة ليس وجوه 
هؤالء األطفال فقط، وإمنا بدأت تشوه سمعة 

ووجه الكويت احلضاري واإلنساني.
فقد نقلت إح���دى الصحف احمللية خبرا 
عن مصدر صحي في وزارة الصحة، أن سبب 
ارتفاع حاالت اإلصابة مبرض احلصبة بني 
أطفال اجلهراء خالل الفت���رة األخيرة، كان 
بس���بب عدم تطعيم أطفال البدون ضد هذا 
الداء جراء عدم حصولهم على شهادات ميالد، 
فهل آن ملسؤولي وزارة الصحة أن ينتبهوا 
إلى أضرار عدم حصول الطفل على ش���هادة 
ميالد؟ وهل ظهر له���م الوجه اآلخر ملعاناة 
البدون؟ وكيف أن ه���ذه املعاناة قد انتقلت 
واستنس���خت لدى فئات أخرى من املجتمع 
الكويتي، هذا هو الوجه اآلخر- إن صح هذا 
اخلب���ر- حلرمان أبناء الب���دون من توثيق 
زواجهم ومن حصولهم على شهادات امليالد 
وغيرها من الوثائق الرسمية، والتي سبب 
عدم حصول أبناء الب���دون عليها أن تنتقل 
فصول املعاناة إلى أناس آخرين ال ذنب لهم، 
هذه الصورة اإلنس���انية التي بانت معاملها 
للجميع في اجلانب الصحي، ميكن قياس���ها 
على جوانب أخرى كاجلان���ب األمني مثال، 
جراء عدم تسجيل أجيال وأجيال عديدة من 
أبناء البدون في سجل الدولة املدني واألمني، 
أال ترغب وزارة الداخلية في إحكام األمن في 
البالد والسيطرة عليه ومتابعته بشكل علمي 
وموثق؟ وهل يعق���ل أن يتواجد املئات من 
الشباب املراهق في دولة متطورة مثل الكويت 
دومنا أن يكون لهم أي مرجع مدني وأمني؟ 
هذه املعاناة وهذه الصور اإلنسانية التي بدأت 
تطفو على سطح احلياة االجتماعية للكويت، 
ال أعلم متى س���تكون سببا ودافعا ألعضاء 
مجلس األمة كي يتحركوا بشكل جدي لدفع 

احلكومة بأن تضع حدا لهذه املعاناة!
> > >

البريد  وقت مس���تقطع: تس���لمت، عبر 
االلكتروني، مناش���دة من أحد األخوة حول 
مس���ألة جتنيس العاملني البدون في شركة 
نف���ط الكويت، وتبني هذه املناش���دة كيفية 
مس���اهمة »بدون النفط« في عجلة التنمية 
االقتصادية للكويت مع إخوانهم الكويتيني 
منذ خمسينيات القرن املاضي، وأنهم قدموا 
للكويت خدم���ات جليلة في هذا املجال عبر 
ما س���طروه من كفاح وجهد، هذه األحقية ال 
تختلف عن أحقية أبناء البدون الذين خدموا 
في السلك العسكري وغيره من املجاالت التي 
أثبتوا خاللها تواجدا ملحوظا يعرفه جميع أهل 
الكويت، وال ينكره إال من لديه أجندة خاصة 
يرغب في تطبيقها للضغط على احلكومة من 

أجل مصالح انتخابية واجتماعية.
abz973@hotmail.com

محطات أخرى في عالم البدون

عدنان فالح الشمري

إشراقة

مؤخرا اتخذت جميع وزارات الدولة شماعة جديدة لتبرر 
أخطاءها في إدارة الش���ؤون املوكلة إليها، والشماعة التي ال 
وج���ود لها في أي من دول العالم، ال املتقدمة وال املتخلفة وال 

شبه املتخلفة، هي »احلق على املواطن«.
تخيلوا حكومة قائمة جالسة تضع جميع ذنوبها في رقبة 
املواطن، وآخر الوزارات سيرا في هذا النهج »الساذج« وزارة 
التجارة التي ألقت باللوم على املواطنني، فبحسب ما نشر هنا 
في »األنباء« األحد املاضي في تقرير كتبه الزميل عاطف رمضان 
حتت عنوان »هل أعطت وزارة التجارة الضوء األخضر للتجار 
لرفع األسعار؟« كشفت مصادر في وزارة التجارة أن املالم على 
غالء األسعار وتفاوتها الكبير في اجلمعيات التعاونية سببه 

املواطنون الذين انتخبوا مجالس إدارات تلك اجلمعيات.
وه���ذا ما جاء في تقرير وزارة التجارة األخير الذي أعدته 
عن األسعار في الكويت، وهو التقرير الذي حمل من »الكفر« 

ما ال تستطيع أن حتمله قبيلة كاملة من املرتدين!
وزارة التجارة تنصلت من مهامها وبررت فشلها في ضبط 
األسعار وألقت بالالئمة على املواطنني الذين انتخبوا مجالس 
إدارات اجلمعيات التي تشكل 70% من مراكز البيع في البالد! 
لتضع بذلك 70% من اللوم على رأس املواطن املسكني، وتلقي 
بجزء من اللوم أيضا على وزارة الش���ؤون التي تتبعها تلك 

اجلمعيات، وكأنها تقدم بهذا التقرير دفاع براءتها!
ولكن سأورد إلى وزير التجارة أحمد راشد الهارون قائمة 
تس���اؤالت أمتنى منه أن يطلع عليها ويقرأها بشكل متأن إال 

إذا كان يخشى حتى مجرد التفكير فيها.
أوال: يا سيدي الفاضل، الكويت »محكومة غذائيا بالكامل« 
من قبل 7 إلى 9 ش���ركات أغذية كبرى موردة »حتتكر« %90 

من ماركات املواد الغذائية التي تدخل البالد.
ثانيا: أال تس���تطيع وزارتكم أن تطلع على قوائم األسعار 
املعلنة وغي���ر املعلنة جلميع تلك الش���ركات وحصرها؟ أنا 
شخصيا أس���تطيع أن أوفرها لك، فهل تستطيع أن تتخذ أي 

إجراء بشأنها؟
ثالثا: هل تعلم يا وزير التجارة أن إحدى شركات األغذية 
رفعت أرباحها الس���نوية من 31 مليونا في عام واحد إلى 100 
مليون؟ هل فعلت ذلك بتوسعة نقاط بيع موادها الغذائية؟ ال 
أبدا، كل ما فعلته أنها رفعت األسعار وقالت لوزارتكم املوقرة 
»اشربوا من البحر«، فهل تستطيع أنت أو أي من أباطرة وزارتك 
ممن كتبوا التقرير الذي أشارت إليه »األنباء« وحّمل املواطن 
املس���كني مسؤولية الغالء أن يتحققوا من هذا األمر ويفتحوا 

حتقيقا موسعا لتعرف من أين تخرج وحوش الغالء؟!
رابعا: سأقدم لك معلومة حسابية بسيطة جدا، زيادة ال� 100 
فلس قد ال تكون ظاهرة للعيان، ولكن قم بضربها باستخدام 
اآللة احلاسبة التي أمامك في 3 ماليني علبة من املنتج الذي متت 
زيادة س���عره، سيكون الرقم )300 ألف دينار( ذلك فقط فيما 
يختص بصنف واحد من األصناف التي متت زيادة أسعارها، 
فما بال���ك لو قلت لك إن زيادة ال���� 100 فلس وضعت على 5 
آالف منتج في ثالثة أعوام، وحتى لو قمت بضربها على اآللة 
احلاسبة فستعطيك »error« ألن املبلغ الذي نتحدث عنه هو 
750 مليون دينار يا وزير التجارة، هي حصيلة زيادة جميع 

املنتجات في األعوام الثالثة املاضية.
بذمتكم أال  تس���تحق أن تسمى هذه »س���رقة العصر«، ال 
نش���كك أبدا في وطنية وكفاءة الوزي���ر الهارون، ولكن عليه 
أن يقوم بإغالق اإلش���ارة اخلضراء وأن يبدأ بتحقيق فوري، 
وقبل ذلك كله يقوم بتمزيق التقرير الذي حملني أنا ومليون 

مواطن مسؤولية الغالء.
Waha2waha@hotmail.com

قد يعتقد البعض أن تكليف وزير الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد جلهاز أمن الدولة مبتابعة ورصد كل من يس���يء إلى 
الوحدة الوطنية ويتعمد العبث بالنس���يج الوطني من خالل 
جميع وسائل اإلعالم يعد تعديا على احلرية والدميوقراطية 
الكويتية، واحلقيقة أن هذا القرار هو قرار سيادي والبد منه 
في ظل هذه الظروف التي أصبحت قوة دافعة لوضع الدولة 
برمتها على حافة هاوي���ة الفتنة والفوضى ففي املاضي كان 
الكل يتحرك ويتحرك ويطلق التصريحات هنا وهناك ولكن 
ضمن حدود معينة، أما اليوم ومن خالل االنفتاح الفضائي فقد 
أصبح الش���عب الكويتي معروفا مبشاكله غير املنتهية، دون 
وجود رادع أو وازع وأصبح كل من يفهم ومن ال يفهم حقيقة 
املشكلة القائمة أيا كان نوعها يتحدث عنها وينتقدها وينتقد 
أطرافها بل ويصل األمر إلى التعرض لش���ريحته االجتماعية 
وحياته اخلاصة، ولكن جند أن قرار وزير الداخلية قد يكون من 
الناحية النظرية درعا واقية للوحدة الوطنية ورادعا مناسبا 
لكل من تسول له نفسه أو لسانه أو قلمه التطاول على شؤون 
وخصوصيات اآلخرين الذين بدورهم لن يقفوا مكتوفي األيدي 
أمام هجمات خصومهم عليهم، سواء أكان اإلشكال طائفيا أو 
قبليا أو أس���ريا ولو أن هذا ال���رادع األمني غير موجود على 
أرض الواقع لكان باإلمكان أن يكون اي نزاع مستقبلي داخل 
املجتمع الكويتي مبثابة ش���رارة اإلشعال لفتيل الفتنة ولكن 
احلمد هلل هناك في الكويت من يرى األمور بعني احلكمة واحملبة 
واملساواة جلميع أفراد املجتمع الكويتي كالشيخ جابر اخلالد 
وزير الداخلية حتى وإن لم ي���رض املزايدون بحرية اإلعالم 
الذين صالوا وجالوا في بحار اآلالم احلريرية بسبب ادعائهم 
لفقده���م حريتهم اإلعالمية لكن وان كانوا ال يعلمون فعليهم 
أن يعلموا أن الوحدة الوطنية أهم من حريتهم اإلعالمية وهذا 

ما يقر به املجتمع الكويتي بأسره.

»التجارة« وسرقة العصر!

ذعار الرشيدي
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الداخلية واآلالم الحريرية

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

يضرب أشقاؤنا املصريون املثل 
على بعض األشياء بأنها مثل ذيل 
الس���مكة، هذا الذيل الذي ال غنى 
للسمكة عنه عندما تريد احلركة 
واحلي���اة ولكن عندم���ا تتحول 
السمكة إلى وجبة شهية فإن أول 
ما يلقى من الس���مكة املشوية أو 

املقلية ذيلها دون أن يتذكر هؤالء دور هذا اجلزء احليوي 
وفضله.

باألمس القريب كان العالم بأكمله يحتفل بالعيد املئوي 
للمرأة وحتديدا في تاريخ 8 مارس، فمنذ عام 1910 عندما غادر 
وفد نسائي أميركي للمؤمتر الثاني للنساء الدميوقراطيات 
االشتراكيات في كوبنهاغن بالدامنارك، كان أول اقتراحاتهن 
أن يخصص لهن يوم يحتفل به العالم أجمع بذكرى نضال 
املرأة وحترير قيودها الفكرية والسياسية، وبالفعل متت 
املوافقة على ذلك االقتراح وأصبح يوم 3/8 تاريخا موثقا 
لنضال املرأة وحتريرها فكريا وسياسيا، مع العلم أن أول 
احتفال بذلك اليوم وإحياء ذلك التاريخ الفعلي كان في عام 
1913 ومنذ ذلك العام أصبح ه���ذا اليوم يعد رمزا لنضال 
املرأة، ولكن الس���ؤال هنا: هل نالت املرأة بالفعل حقوقها 
الفكرية والسياسية بأكملها بعد مرور نحو مائة عام على 

ذلك التاريخ؟ 
في كل عام جند ذلك اليوم يلبس ثوبه املش���ابه لعامه 
الس���ابق، وما يفرق بني عام وآخر هو النماذج املش���اركة 
فقط، وأقصد بالنماذج من يش���رفن على االحتفال وإلقاء 
الكلمات واحملاضرات، ولكن لم أسمع من قبل أو أقرأ بيانا 
متكام���ال يحدد ما حصد من أعم���ال املرأة في دفع احلركة 
النسائية أو ما وصلت إليه أو جتاوزته من العام السابق، 
املشاركات ميسكن بأوراقهن ويتحدثن عن املاضي اجلميل 
وم���ا حدث من رائدتهن في الس���ابق أما ه���ن ماذا فعلن.. 

احلصيلة ال شيء.
وهنا أصبح ما بدأنا به ذيل السمكة هو ما يطبق علينا، 
نعم فكل من اجلنسني )الذكر واألنثى( ال يتذكر املرأة إال عندما 

يريد العيش واملساعدة في احلركة، 
أي عند طرح أي قضية أو مساعدة 
انتخابية جلمع األصوات أو تسليط 
الضوء اإلعالمي على ش���خصية 
معينة، على الفور يقومون بالبحث 
عن املرأة وقضاياها وهنا يضمن 
من يلهث وراء م���ا ذكرناه أو لم 
نذكره من أس���باب وراء املرأة التي تقوم بدورها في دفع 
قضيته دون معرفتها مبا يخفي من نوايا، وعندما ينال كل 
من اجلنسني هدفه الذي يصبو إليه يقوم بقطع من جعله 

يسير في حركته ويدفعه إلى األمام.
تلك هي املرأة من تعطي دون مقابل ألنها هي رمز العطاء 
واهبة احلياة من اهلل عز وجل، ولكن إلى متى نقف صامتات 
تنزع حقوقنا الفكرية والسياسية منا دون أن يقف بجانبنا 
من يشد أزرنا ويتذكر ولو بعض الشيء من فضلنا عليهم؟ 
إلى متى يرفض البعض مشاركتنا الرياضية التي ليست 
وليدة األمس فتلك املشكلة تكررت أكثر من مرة وبعزمية 
املرأة فقنا من أراد اإلطاحة بنا، إلى متى ال نستحق منازل 
نسكن بها كأي فرد من املجتمع دون أن نكون مطلقات أو 
أرامل ودون الزواج من أجنبي وإلى متى الكثير من املشكالت 
التي تواجه املرأة ليست فقط في نطاق املجتمع الكويتي 
بل في العالم بأجمعه، في املاضي كان من ميثلنا يعمل على 
التحقي���ق والتنفيذ برغم الصعاب التي كانت تواجهه في 
املاضي ولكن اليوم ومع كل الفرص املتاحة لديهم لتحقيق 
كل ما يريدونه من تغيي���ر للمرأة فقط اقتصر األمر على 

التحدث عن املرأة واستخدام ذيل السمكة.
> > >

كلمة وما تنرد: بطاقة ش���كر لكل رجل يقف مساندا للمرأة 
ف���ي جميع قضاياها متذكرا أن من يتكلم ويدافع عنها هي 
نصف مجتمعه، وعتاب إل���ى كل امرأة تقف بالند والعند 
بوجه املرأة التي هي ذاته���ا، وعتاب إلى كل امرأة تنتظر 

الرجل ماذا سيفعل لكي تقوم من بعده بالفعل.
atach_hoty@hotmail.com

حقيقة األمر واقع نعيشه 
وال أدري إلى متى سنظل نردد 
هذه االتهامات التي نراها توجه 
إل���ى احلكومة كل يوم وكأننا 
تعودنا أن نلقي باملس���ؤولية 
على عاتق احلكومة في كل شيء 
ونلومها على أفعالنا وأخطائنا 

وسلبياتنا التي نرتكبها في حق أنفسنا وكأننا املالك 
البريء الذي لم يفعل ش���يئا ولم يخطئ ودائما نرى 
االنتق���ادات واألقالم توجه إلى احلكومة كالس���يوف 

احلادة.
نقول إن احلكومة هي السبب فيما يحدث من أزمات 
سياسية، وما يحدث في اآلونة األخيرة من انقالبات 
سياسية وطائفية إضافة إلى أزمات النواب وتعدد حل 
املجلس حتى مشاكلنا األسرية نقول ان املسؤول عنها 

هي احلكومة، »واهلل مسكينة يا حكومة«.
في السابق قال البعض: احلكومة هي السبب الرئيسي 
في أزمات املجلس، ماذا تصنع احلكومة للبعض من 
النواب الذين يلوحون من وقت آلخر باالستجوابات 
الت���ي ال متت بصلة إلى املواطن���ني وإلى مصاحلهم، 
والذنب الوحيد الذي اقترفت���ه احلكومة أنها وفرت 
للمواطن احلياة الكرمية التي يستطيع من خاللها أن 

يهنأ وأسرته. »حقا مسكينة يا حكومة«.
فمعظم املش���اكل التي حتيط مبجتمعنا نحن من 
صنعها كمشكلة القروض واألزمات املالية التي مير بها 
البعض من املواطنني، فهل احلكومة هي التي أمرتك أن 
تدخل نفسك في متاهة القروض وتغلق على نفسك 
وعلى أسرتك وفي النهاية نقول »طيحوا القروض« 
وعل���ى احلكومة أن تنفذ األمر وأن تس���دد القروض 
التي ال نعلم في أي طريق اس���تخدمت، فهل يعقل أن 
يتساوى من اقترض ومن لم يقترض وهناك البعض 
من املقترضني الذين أهدروا األموال في تغيير السيارات 
والسعي وراء األهواء. وهل سيتحسن حال املواطن إذا 

ما أطاحت احلكومة بالقروض؟ 
وهناك اتهامات أخرى موجهة 
للحكومة بسبب العمالة الوافدة 
ومشاكلهم وما يقومون به من 
سرقات واغتصابات وتسول، 
فدعوني أتساءل من جاء بهؤالء 
إلى هنا أليسوا الكفالء أليسوا 

من املواطنني وهم من يقومون بتجارة االقامات.
ال أم���دح احلكومة ملصلحة ش���خصية وإمنا أخط 
بقلمي معاني الصدق احلقيقية، ووطنيتي جعلتني 
أحكم ضميري وأتوجه أللفت نظر أخواني وأهل ديرتي 

إلى حقيقة األمر وليس دفاعا عن احلكومة.
احلكومة الرش���يدة تفوقت على جميع الدول في 
عطائها املستمر في الداخل ألبنائها وفي اخلارج حلقوق 

اإلنسان وأعمالها اخليرية الدائمة التي ال تنقطع.
املواطن يهنأ مبس���توى معيش���ي طيب بالنسبة 
للشعوب األخرى، فكل أسرة كويتية عندها أكثر من 
خادمة وسائق ويتناول أفضل املأكوالت بأفخم املطاعم، 
فكيف أقول يا حكومة الراتب ال يكفي. أحب أن أشير 
إلى أني لم أقل كل املواطن���ني بل البعض وجميعهم 

على رأسي فهم بالنهاية أهلي وناسي.
احلكومة خصصت ل���كل مواطن بيتا وراتبا قيما 
هذا باإلضافة إلى املتقاعد س���واء عند املرض أو عند 
انته���اء اخلدمة، فماذا نريد م���ن احلكومة وإلى متى 

سنظل نهاجمها.
اخواني قد أنعم اهلل علينا بكل النعم وس���خر لنا 
حكومة كاألم احلنون في رعايتها وكاألب القوي في 
حمايتنا، وأنا معكم أن املواطن فقد الثقة في احلكومة 
بسبب هذه االتهامات ولكني أريده أن يحكم عقله فيما 

قلناه وأال يندفع وراء هذه االتهامات الباطلة.
فدعوا احلكومة تعمل من أجل تنمية الكويت وعلينا 

أن نفخر بأننا كويتيون.
www.alyera3-al7or.com
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