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بعد أن اطلعت على كلمة وفد الكويت أمام مجلس 
حقوق اإلنسان بجنيڤ في 23 سبتمبر اجلاري، وهي 
موجودة ومنشورة على صفحة األمم املتحدة بالصوت 
والصورة أيقنت أن تلك اجللس���ة ما هي إال جلس���ة 
فارغة وال تعدو كونها جلس���ة تعكس قوة العالقات 
العامة واملجامالت السياسية التي كانت سيدة املوقف 
والتي يتمتع بها جيدا الس���فير ضرار الرزوقي داخل 
أروقة املنظمات األممية في جنيڤ، وقد وصف ضرار 
الرزوقي الكويت في تقري���ره بأنها أرض امليعاد لكل 
حالم بحقوق اإلنس���ان وقدم كالما تعجبت كثيرا منه 
ولكني استوعبت أن الرجل ما قال كالمه إال ألنه يعرف 

أنه ال حسيب وال رقيب على سرده الكوميدي.
فالرجل اجتهد ليبني أن احلكومة الكويتية ال تضغط 
على فئة البدون وتعاملهم بالتي هي أحسن، في حني أن 
احلكومة الرشيدة رفضت في التقرير األممي التصديق 
على اتفاقية 1954 املتعلقة بوضع األش���خاص عدميي 
اجلنس���ية، واتفاقية 1961 بشأن خفض حاالت انعدام 
اجلنسية، وكلتاهما اتفاقيتان عاديتان تقدمان بعض 
االلتزامات على الدول التي يعيش فيها من هم منعدمو 
اجلنسية وهي جميعها التزامات منطقية، وما زاد الطني 
بلة هو إش���ادة الدول العربية التي عرف عنها العالم 
ضربها عرض احلائط بحقوق اإلنسان بدور احلكومة 
الكويتية وبإجنازاتها في حقوق اإلنسان، وأمر في غاية 
التراجيديا أن يضم مجلس حقوق اإلنسان األممي دوال 
ال تعترف باملبادئ األساس���ية حلقوق اإلنسان حتى 
تأتي وتقدم إشادة بل توصيات لدولة ما إلجنازها في 

ملف حقوق اإلنسان.
 ولقد وجدت من بعض اإلخوة البدون تفاؤال كبيرا 
بهذا املجلس األممي واستبشروا خيرا به، حيث سمح 
ملنظمات املجتمع املدني بالتح���دث للمرة األولى عن 
قضيتهم بصورة شفافة ونقل املعلومة احلقيقية وهي 
ليس���ت كما نقله وفد الكويت ال���ذي صور »البدون« 
بأنهم يعيشون جنبا إلى جنب مع إخوانهم الكويتيني 
ويتمتعون بكل احلقوق اإلنس���انية وهو أمر محض 
افت���راء وتدليس في الواقع، غي���ر انني ال أجد أن هذا 
املجلس األممي سيؤثر على قضية البدون ولن يقوم 
بأي شيء يذكر لهم حتى لو قدمت له دالئل على تنفيذ 
احلكومة لهولوكوس���ت للبدون، إال في حالة واحدة 
فقط وهي تبني دولة ذات ثقل كبير كالواليات املتحدة 
لهذه القضية وينقل مندوبه���ا لهذا امللف في مجلس 
حقوق اإلنسان ومجلس مكافحة اإلرهاب وغيرها، وإني 
أجزم بأنه بعد أن تتم اإلش���ارة  الى أن قضية البدون 
خصوصا في بل���د كالكويت قنبلة موقوتة قد تنفجر 
وتؤثر على السلم واألمن الدوليني وستزيد من حاالت 
اإلرهاب ستحل القضية بالتأكيد، وهذا ما حصل فعال 
قبل 3 سنوات في النيبال وسريالنكا وبنغالديش حني 
مت جتنيس 3 ماليني عدمي جنس���ية خالل أربعة أشهر 
بع���د أن دولت قضيتهم أمنيا، أما لو تركت محليا فال 
حل لهذه القضية أبدا لسبب بسيط أنه ليس للبدون 
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تش���اء الصدف في بعض األحيان أن تالحظ أمورا 
تدهشك وتستوجب منك الوقوف عندها بسبب غرابتها 
وعدم منطقيتها، فقبل أيام مضت وعند دخولي منطقة 
كبد اس���توقفتني لوحه إعالنية تابعة للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية مسطرا عليها عقد 
ملشروع تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع حتريج جواخير 
كبد، ومع التمعن في حيثيات العقد يتبني أن املشروع 
قد رسا في أواخر عام ألفني وثمانية بقيمة 1.248.900 
دينار، ومدة العقد 3 سنوات تبدأ من شهر أغسطس عام 
2009، وهذا العقد يلزم الشركة كما هو مبني في العقد 
بزراع���ة املنطقة أو حتى محيطها، ولكن عند مطالعة 
املنطقة ومش���اهدتها بشكل عام س���تدرك أنك تشاهد 
منطقة صحراوية استنزفها لهوب الصيف والتصحر 
وما تبقى من مالمح اخلضرة اخلجولة فسوف جتدها 
تعود ألصحاب هذه االس���تراحات، ولكن مع العودة 
ملوضوعنا والتمعن في هذا العقد العجيب ستالحظ أنه 
قد نفذ بزراعة شجيرات سعرها ال يتجاوز في األصل 
اخلمسني فلس���ا وقد زرعت بجانب الشارع الرئيسي 
الذي يصل مداه إلي ثالثة كيلومترات ونصف الكيلو 
تقريبا، وم���ع الظاهر من القرائن الس���ابقة نؤكد أن 
هناك تقاعسا من اجلهتني، فالعقد مبالغ فيه والهيئة 
ال تتابع تنفيذ عقودها مما يعني أن هناك شبهة تبديد 

في املال العام.
كما أننا نالحظ أن الهيئة تركز عملها في التشجير 
على الشوارع واجلسور، ولكنها أخفقت إخفاقا جليا 
وبدأت معظم األماكن املفترض أن تكون خضراء عبارة 
عن ساحات مهملة ومدمرة، ولكنني أظن أن األمل يعود 
مع الوزير د. فاضل صفر حملاس���بة املس���ؤولني عن 
هذا التقصير، وهي دعوة ان لم تكن مناشدة ألعضاء 
مجل���س األمة لفتح مثل هذه امللف���ات ملتابعة حقيقة 
وحيثيات تنفيذ املشاريع بعيدا عن املداهنة واحملاباة 

السياسية.
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طالل الهيفي

عقد جواخير كبد 
يظهر الخلل

السموحة

في بداية احلديث وفي أول مقال لي في »األنباء« الغراء، أبدأ 
كلماتي األولى بحديث النفس للنفس، حديث النفس الطيبة 
التي تكثر تساؤالتها عن الوضع الراهن ومستقبل أبنائي 
وأبنائكم في معطيات وضع تشبع بالصراعات والطائفية 
والعنصرية والفئوية، ومن هو املتس���بب في هذا الوضع؟ 

وفي مصلحة من يستمر هذا الوضع الدخيل؟
ال أتهم أو أشير الى جهة معينة ولكنني أتساءل، أليس 
من مصلحة الكويت أن يكون أبناؤها هم جنودها وأول من 
يطيعها، أليس من مصلحة احلكومة أن ترتب عناصرها من 
الشعب وتعيد صفوف أيديها وعقالئها وصناعة جيل جديد 

تتم تنقيته من شوائب التجارب السابقة؟! 
السؤال الذي أمتنى أن يجيب عنه سمو رئيس الوزراء 
املوقر، هو: ملاذا ال تقوم احلكومة بخطة تبني واسعة وشاملة 
ألبنائها من الكويتيني ودمجهم وعصرهم في معطيات هم 
املستفيد األول منها والوطن، وبذلك لن جتد عائقا مينعها من 

التنمية او إقرار قرار ناجح يعم بفوائده على اجلميع؟
أليس���ت الوزارة املعنية وهي وزارة التربية والتعليم، 
والتي تتق���دم فيها كلمة التربية على التعليم، هي األحرى 
باالهتمام، أليس من واجبها ان تصحح الش���وائب وتغير 
األفكار الدخيلة على املجتمع؟ ان الدعوة ال يقصد بها تغيير 

املناهج، بل إعادة ترتيب األولويات في التعليم.
فالفرد هو لبنة املجتمع وأبناؤنا اليزالون في شتى أنحاء 
العالم يحاولون ان يتلقوا التعليم ليعودوا بتجارب يكون 
بعضها مفيدا ان لبعض دول العالم جتارب عديدة ناجحة 
في هذا املجال فلم ال نستفيد من جتاربها، أليس األولى بنا 

أن نبدأ جتربتنا اخلاصة بعد تنقيح التجارب األخرى؟!
من وجهة نظري املتواضعة ما يدور في الساحة حاليا 
هو نتيجة إهمالنا للفرد وتعليمه وتركه فريس���ة للشارع 
ومن ذئاب مستغلة تغير املفاهيم وتستغل عدم النضوج 
الفكري لدى ش���ريحة كبيرة من الشباب، فأصبح اجلميع 
يريد أن يساهم بطريقته اخلاصة دون احترام الرأي اآلخر 
ووجه���ات النظر األخرى مما ول���د لديهم العصبية والتي 
من نتائجها التطرف في األفكار س���واء كان بصبغة دينية 

او غيرها. 
إن الكويت ال حتتاج لبناء اجلامعات فقط وتشييد املباني 
بل حتتاج ملن يشيد العقول ويبنيها وفق أسس علمية حتمي 
مجتمعنا وحتمي الكويت وتعطيها مستقبال مشرقا، واللبنة 
األول���ى للتنمية احلقيقية هي بناء الفرد أوال ثم ترك افراد 

املجتمع يكملون مسيرة البناء بأنفسهم. 
لألس���ف ونحن مع بداية عام دراس���ي جديد جند حزن 
أولياء األمور، فكيف يكون طالب العلم ال يقدر أهمية العلم، 
وكيف نرى أبناءنا يبحثون عن احلوافز املادية وعن كسب 
املال بدافع األنانية الشخصية وال يفكرون بدافع التطوير 
وحاج���ة البالد للعمل، وذلك ألن ثقافة »من صادها عش���ا 
عياله« هي السائدة في مجتمعنا وذلك لوجود الفساد بجميع 
أشكاله، واملعاير انقلبت فترى الكفاءات حتجم وتعزل، وترى 
الفاسدين واجلهلة في أعلى املراتب وتفتح لهم األبواب على 
مصاريعها؟! أنا ال أدعي املثالية الن الفساد موجود في جميع 
أنحاء العالم، لكن مستوى الفساد عندنا في الكويت وصل 
ال���ى مراحل متقدمة يصعب احلد من���ه اال بقرارات حازمة 

ورادعة ال تأخذ باالعتبار إال مصلحة البالد العليا. 
لن أكثر في كالمي لسمو الرئيس فهو يعلم الكثير، امتنى 
ان يتم التركيز على الفرد بشكل اكبر، ليس بإنشاء البرامج 
التوعوي���ة او ندوات تكلف املال الكثي���ر وال يحضرها اال 
القليل، من اجل مستقبل وطن ودميومة بقاء، فصراع البقاء 
على اخلارطة يحتاج لتسليط الضوء على هذا اجلانب املهم 
وعلى اجلوانب األخرى مثل احلد من الفساد وتثبيت العمل 
املؤسس���ي في الدولة وتطبيق سيادة القانون على الكبير 

قبل الصغير وحتصني املجتمع من الفنت الدخيلة. 
> > >

أبارك إلخواننا في اململكة العربية الس���عودية الشقيقة 
مبسيرة جناح طوال 80 عاما من فجر امللك عبدالعزيز رحمه 
اهلل وحتى شمس امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل، 
سائال املولى العزيز القدير ان يدميها بالعز والرخاء والتقدم 

حتى يرث اهلل األرض ومن عليها. 
almuzayenfaisal@yahoo.com 

من القلب نرفع ملقام جاللة 
الش���ريفني،  خادم احلرمني 
وولي عهده األمني، والنائب 
الثاني واحلكومة والشعب 
الش���قيق أسمى  السعودي 
التهاني والتبريكات باليوم 
العربية  الوطني للمملك���ة 
الس���عودية. وال شك أن ما 

يربط اململكة بالكويت قيادة وحكومة وشعبا من روابط 
اإلخوة واحملبة يفوق صف���ة الطبيعية، فالطبيعة لها 
قوانينه���ا من زالزل وبراكني وفيضانات ال يس���تطيع 
اإلنسان التحكم بها، أما عالقة الكويت بالسعودية ففيها 
نفحة ربانية مباركة سرت من أقدس بقاع األرض، مكة 

املكرمة واملدينة املنورة، وأنارت جزيرة العرب.
والباحث في األحداث التاريخية يجد الغرائب، فهناك 
تشابه في األحداث واألسماء واألرقام واالجتاهات وأمور 
حتتاج للدراسة.. بعد سقوط الدولة السعودية الثانية 
عام 1891م )قبل الغزو مبائة عام( نزح اإلمام عبدالرحمن 
بن سعود وأبناؤه، منهم امللك عبدالعزيز من الرياض 
واجتهوا إلى املنطقة الشرقية ثم قطر)حيث كان الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب السبيعي يسكن قبل عودته للمنطقة 
الش���رقية( ثم اجته آل س���عود إلى البحرين ثم عادوا 
إلى االحساء ومبنطقة دارين عند ديوان الديهان )كبير 
العماير( رحب بهم الديهان، وأمر بالعشاء، فقال له اإلمام 
عبدالرحمن: »حنا قاصدين الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

السبيعي« )رمبا كانوا يبحثون عنه بقطر(.
في كتاب »كن���ت مع امللك« من إص���دارات احلرس 
الوطني ص60 )ناصر الغش���يان وكان يعمل مسؤوال 
عن الضيافة في قصر الش���يخ محم���د بن عبدالوهاب 
السبيعي يقول: »إن الشيخ السبيعي استضاف اإلمام 
عبدالرحمن وأبناءه، واستأجر لهم بيتا في دارين وفرشه 
لهم وقام على قضاء حاجاتهم وتدبير ما يلزمهم، فطلبوا 
خيال، فذهب إلى اخليل وأعطاهم ما أرادوا..«( وأعد لهم 
قافلة تقلهم إلى الكويت بحماية فرسان سبعان، وعند 
وصولهم الكويت بالتحديد أناخوا ركبهم في مناخ قبيلة 
سبيع، وس���كنوا في براحة السبعان بوسط العاصمة 
)موقعها احلالي عند مسجد بن بحر بالسوق( كان امللك 
عبدالعزيز ذا العشرة أعوام وعندما أصبح شابا يافعا، 
كان )أول( زواجه بالكويتية ش���ريفة صقر ألفجري � 

توفيت بعد 7 أشهر.
� أما زواجه الثاني بالكويت فكان بالسيدة وضحى 
محمد بن عريعر وأجنبت له ابنه البكر »تركي«)ولقب أبو 
تركي( ثم عبداهلل وخالد )توفيا صغارا( ثم منيرة، وكان 
يوم مولد ابنه امللك سعود 1902م بالكويت سعدا وفأل 

خير على آل سعود كلهم، 
حيث انتصر على عدوه في 
نفس اليوم واستعاد قصر 

احلكم، وعودة الشرعية.
� كان احت���الل الكويت 
)90-1991( وكان احت���الل 
الري���اض )1891( فمثلم���ا 
اجته آل سعود إلى املنطقة 
الش���رقية، اجتهت الش���رعية الكويتية ممثلة بسمو 
األميرين جابر وسعد رحمهما اهلل إلى املنطقة الشرقية 

للمملكة.
� بدأ التحرير وعودة الشرعية السعودية في 15 يناير 
عام 1902 انطالقا من الكويت وبفزعه من أهل الكويت 
بأكثر من 40 فارسا )منهم 11فارسا سبيعيا و11من أبناء 
آل سعود( ال يسع املكان لذكر أسمائهم املدونة مبوقع 

اململكة اإللكتروني.
� بدأت عملية التحرير وعودة الشرعية الكويتية في 
15يناير 1991 انطالقا من السعودية وبفزعتهم ومشاركة 

مقاتلي 40 دولة مبختلف املساهمات.
� ومثلم���ا كان أول زواج للملك عبدالعزيز بكويتية 
وأول مولود بكر رزق به وُس���عد، ف���ي يوم انتصاره 

وأسماه سعود كان بالكويت.
� كان آخر زواج للش���يخ جابر الصباح بس���عودية 
هي نورة سالم السبيعي وأجنبت له آخر العنقود بنتا 
أس���ماها »انتصار« تعبيرا عن فرحته بانتصار احلق 

على الباطل وعودة الشرعية لعرينها.
من يالحظ تشابه سيناريو األحداث واألرقام وتكرار 
األسماء مثل الشيخني محمد بن عبد الوهاب )السبيعي 

والتميمي( في حياة آل سعود.
� أما بيت الس���بيعي بدارين وال���ذي زاره بعد ذلك 
املل���ك عبدالعزيز وأمر باحملافظ���ة عليه ألنه جزء من 

تاريخهم.
� مناخ سبيع وبراحة السبعان بالكويت موقع قدمي 
دخل التاريخ لوجود ذكره بسيرة آل سعود ومكان ميالد 
امللك سعود وإخوته تركي وعبداهلل وخالد ومنيرة، هذا 
املوقع الهام طمست معامله وهو جزء من تاريخ البلدين 
ودليل أحداث تشهد لعمق العالقة بني القيادتني وفزعة 
أهل الكويت. نحن بالكويت ال نحترم وال نقدر التاريخ 
الذي يش���هد على أصالتنا وأفعالنا فكم كويتيا يعرف 

األحداث التي ذكرت وتشابهها؟ 
جندية »الكويت«: هذا املسمى اعتمده جاللة املغفور 
له امللك عبدالعزيز للعنوان البرقي لس���فارات اململكة 

في العالم.
Sbe777@hotmail.com

 افتتاح ستاد أكبر صرح 
الكويت يجب  ف���ي  رياضي 
أن يك���ون باحتف���ال كبير 
ال ب���دورة حتت 17 س���نة ال 
يحضرها سوى عدد محدود 
من اإلعالميني، فهذا اإلجناز 
التاريخي الرياضي والصرح 
احلضاري ينتظره الكثير من 

أبناء وطننا فلماذا نستكثر عليه احتفاال ضخما؟
هنا أود ان أسال األخ وزير األشغال عن سبب اختيار 
موقع الستاد )بني البيوت( وعن سبب عدم وجود جسر 
يؤدي إليه ألننا في الوقت العادي ال نس���تطيع املرور 
في شارع واحد من الدائري اخلامس والدائري السادس 
فكي���ف لو كانت هناك مباراة مهمة بني منتخب الكويت 
مثال وأحد املنتخبات األخرى، هل س���تجعلون املباراة 

الساعة 2 فجرا مثال؟
> > >

بنت وولد داخل س���يارة بفع���ل فاضح، أتت دورية 
وأخذتهما إلى املخفر ومت تسجيل قضية بحقهما وخرجت 
البنت ورمبا يخرج الولد أيضا، وضباط بالدورية تركوا 
املخفر بال ضابط مخالفني تعليمات الوزارة ومتت معاقبتهم، 
كما أننا ببلد ال مينع خروج البنت وال مينع خروج الولد 
أيا كانت جنسيتهما ونحن في زمن ووقت اهلل سبحانه 
يحفظنا منه ومن بالويه، واملشكلة ليست في هذه القصة 

فهي حتدث طاملا هناك عدم 
رقابة من األه���ل، طاملا أن 
هناك حرية خروج من املنزل 
و»انترنت« وتعارفا وغيره، 
لكن املشكلة فيمن نقل اخلبر 
ونشره بالصحف، فاحملرر 
او الصحافي أصبح اليوم مع 
األسف يتعامل بشخصانية 
في نقل اخلبر فمثال دورية خالفت محررا أمنيا ان )طاحت 
املخالفة( ظهر التمجيد لرجال األمن والداخلية وان دفع 
املخالفة أصب���ح رجال األمن ووزير الداخلية مقصرين 
بأي موضوع يكتبه لكن الس���ؤال األهم من هذا كله هو 
إن صادوك أنت يا محرر قبل فترة وأنت بحالة أكبر من 
الفعل الفاضح فماذا ستفعل مبدير أمن احملافظة التابع 
لها من ضبطوك؟ اجلواب هو خبر تافه ال يفيد القارئ 

بقدر فائدة احملرر األمني 
من الفرية: أن ينش���ر خبر غي���ر دقيق وتفضح به 
بناتنا بدال من معاجلة اخلطأ هل هذا مقبول في شرف 
مهنة الصحافة، وهل كان هذا موجودا قبل 20 سنة في 

صحفنا احمللية؟
أمتن���ى على من يغطون األخب���ار األمنية في جميع 
صحفنا التدقيق فيما ينش���رونه، فما يحك ظهيرك اال 

ظفيرك.
Reemw25@hotmail.com

سالم إبراهيم صالح السبيعي

عالقة خاصة بين
 الكويت والسعودية

لمن يهمه األمر

ريم الوقيان

قضية وشرف مهنة

ريميات

فايز النشوان

ملف »البدون« 
والمجامالت السياسية

رؤية واضحة

فيصل حمد إبراهيم المزين

سمو رئيس الوزراء
 هذه هي البداية!

كلمة صدق


