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انشغل  العالم منذ أيام وال يزال بوثائق »ويكيليكس« التي بلغت 400 
ألف وثيقة، ونشرت على موقع جماعة ويكيليكس والتي حتدثت عن اجلرائم 
البش���عة التي ارتكبها اجليش األميركي في العراق، وكذلك اجلرائم التي 

ارتكبها مسؤولون عراقيون، بحق عراقيني � قتال وتعذيبا وتهديدا.
بطبيعة احلال معظ���م املواطنني العرب لم يفاج���أوا مبحتويات تلك 
الوثائق ألنهم كانوا يعرفون حجم اجلرائم التي ارتكبها اجليش االميركي 
في العراق، كما انهم يش���اهدون عبر وس���ائل اإلعالم حجم اجلرائم التي 
يرتكبها ذات اجليش في افغانس���تان.. لكن املفاجأة للكثيرين طبيعة رد 

الفعل جتاه هذه الوثائق سواء في أميركا أو العراق.
األمي���ركان قالوا »إن نش���ر الوثائق يضر باجلي���ش االميركي وكذلك 
بحلفاء أميركا« وزيرة اخلارجية كانت س���عيدة ألن الوثائق لم تشر إلى 

وزارة اخلارجية.
باختصار: لم يناقشوا محتويات الوثائق � رمبا ألنها صدرت عنهم � وإمنا 
كان همهم األكبر حماية جنودهم وكذلك حماية حلفائهم وال ش���يء آخر.. 
إمنا ماذا حصل في العراق؟ وماذا قد يحصل؟ فهذا ال يعنيهم بشيء، املهم 
سالمتهم وحدهم، احلكومة العراقية هي األخرى لم تكن أحسن حاال بكثير 

من األميركان فجاءت تصريحات بعض منسوبيها في غاية الغرابة.
فاحلكومة اعتبرت نش���ر هذه الوثائق في ه���ذه الفترة توقيتا مريبا 
لها وأنها رمبا تكون مؤامرة؟ تخي���ل هذه املؤامرة من األميركان ضد من 
جاءوا به���م ومازالوا يعملون لصاحلهم، هل األمي���ركان بحاجة إلى مثل 

هذه املؤامرة؟
وقال مندوب احلكومة � أيضا � إن الهدف تشويه صورة املالكي، ووضع 

عقبات أمام تشكيل احلكومة.
هل الذين كتبوا هذه الوثائق كانوا يعلمون أن املالكي سيكون متشبثا 
باحلكم في هذه الفترة التي تنشر فيها هذه الوثائق؟ وهل هم عاجزون عن 
إزاحته وتعيني س���واه؟ أما حديث الوثائق عن االعدامات التي شارك فيها 

املالكي فهي فقاعات إعالمية تقف وراءها أهداف سياسية معروفة.
ليت هذا املتحدث ش���رح للناس ملاذا هي فقاع���ات؟ وما هذه األهداف 

املعروفة التي ال يعرفها � حقيقة � غيره؟
مرة أخرى احلديث عن مشاركة فرق املالكي في االغتياالت ليس جديدا، 

وهو منتشر بني العراقيني وكل مطلع على ما يجري في العراق.
النائ���ب العراقي محمد إقبال عن جبهة التوافق علق على هذه الوثائق 
قائال: »ما نشر أمر عادي جدا وال جديد فيه.. وال أعتقد أن الشعب العراقي 
سيس���تغرب من حجم املعلومات حول االنته���اكات التي قام بها اجليش 
العراقي طوال س���نوات االحتالل ألن لكل عراقي قصة مع هذه االنتهاكات 

لكننا نقول: إن االستمرار في كشف املزيد من الوثائق أمر مفيد«.
الش���يء األهم: وماذا بعد؟ هل سيحاكم أي اميركي عن جرائمه؟ حتى 

تلك اجلرائم التي رآها كل الناس عبر شاشة التلفاز؟
ثم هل سيتوقف هؤالء عن االستمرار في جرائمهم الواضحة سواء في 

العراق أم في أفغانستان؟
أعتقد أن اإلجابة ستكون بالنفي.. والواقع أثبت كل ذلك.. فالذين متت 
محاكمتهم بجرائم مهولة مثل القت���ل واالغتصاب جاءت نتائجها مخيبة 
لآلمال، متاما مثل احملاكمات التي يجريها الصهاينة جلنودهم، فالش���يخ 
رائد صالح س���جن عدة أش���هر ألنه أهان جنديا صهيونيا، بينما يحاكم 
اجلندي الصهيوني بجرائم قتل واهانة للفلسطينيني وتكون البراءة من 

نصيبه.
األميركان سيخرجون ساملني من كل ما جاء في تلك الوثائق بدليل عدم 

اهتمامهم بها، بل بسالمتهم وحدهم.
والعراقيون املسؤولون عن اجلرائم ايضا سيخرجون ساملني سيقولون 
إنهم سيحاكمون املتورطني لكنهم لن يفعلوا ألنهم هم املتورطون األساسيون، 
ورمبا يكون استماتة املالكي للبقاء في احلكم لكي يضمن سالمته وسالمة 

شركائه.
ش���خصيا ال ألوم احملتل  ألن اجلرائم من طباعه، وألنها � كما يعتقد � 
حتقق أهدافه، لكنني ألوم أبناء الوطن الذين يفعلون مثله، ويسكتون عن 

جرائمه، وأحيانا يبررونها.
الش���عوب عليها أن تتحرك قدر إمكانها، واإلعالم احلر عليه أن يفضح 

كل املمارسات اإلجرامية التي يعرفها.
وأتس���اءل: هل ستتحرك املنظمات الدولية للتحقيق مع املجرمني؟ هل 
ستدين األمم املتحدة ومنظماتها تلك التجاوزات؟ محكمة اجلنايات الدولية 
هل ستجرؤ على اتهام أميركا بارتكاب جرائم حرب أم أن تخصصها مقتصر 
على الس���ودان فقط؟ العرب � وحدهم � مس���ؤولون عن أمنهم، وتطوير 
بالده���م، وحتقيق مصاحلهم، فإن لم يفعلوا ذلك فمن الغباء أن ينتظروا 

حتقيق مصاحلهم من سواهم.
malharfi@hotmail.com

 املغادر إلى بلدان العالم عبر منافذ الكويت يكون قد رتب أموره للسفر 
سواء للعالج أو للسياحة أو للعمل، وتخيلوا معي إذا مت إيقاف هذا املسافر 
ولم يس���مح له باملغادرة )منع س���فر(، فما السبب وما اجلرمية التي ال 
تغتفر والتي ارتكبها هذا الشخص؟ إنها عدم دفع أقساط متأخرة عليه 

أو فواتير تلفون بنحو 60 دينارا أو الكارثة الكبرى تشابه أسماء.
> > >

جهود واضحة يقوم بها نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد لتطوير هذه املؤسس���ة العس���كرية املهمة، خاصة رفع املستوى 
التدريبي النظري والعملي ملنتسبي احلرس الوطني من خالل الدورات 
التدريبي���ة الداخلية واخلارجية، فضال ع���ن تطبيقه لنظام القرعة ملن 
يريد أن ينتس���ب لهذه املؤسسة العس���كرية، ما جعل الواسطة تنتهي 
متاما وأيضا س���معت انه طبق نظاما جديدا أمتنى أن حتذو حذوه باقي 
املؤسسات احلكومية أيضا، اال وهو كتابة االسم الثالثي فقط على البدلة 
العس���كرية.. والتي جتعل اجلميع متساويا أمام اجلميع، وكفو كفو يا 

شيخ مشعل. 
> > >

 من الفرية: قبل أيام زرت نافورة دبي في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة، وزرت بعدها بيوم حديقة النافورة، هنا في الكويت، بصراحة 

ال أريد أن أكتب أكثر أو أوضح ولكن.. ال تعليق يا وطن.
reemw25@hotmail.com 

د.محمد علي الهرفي

وثائق ويكيليكس.. 
وماذا بعد؟!

وجهة نظر

معاناة مستمرة

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

في مقالي السابق تناولت حكاية 
الطالب الذي واجه مبفرده حملة 
إعالمي���ة قامت به���ا كلية اإلدارة 
»برنام���ج الدراس���ات اليهودية« 
في جامعة نورث تكساس، بهدف 
تشويه اإلس���الم. حيث إعالنات 
عن محاربة الكراهية ممثلة برجل 
مالمحه ش���رقية وفيه���ا عبارات 
تسيء لإلسالم. وذكرت ان الطالب 
الكويتي قرر أن يقوم بخطوة مع 
ادارة اجلامع���ة، وضحها لي في 
رسالته السابقة، ثم وصلتني قبل 
أيام رس���الة اخرى منه يخبرني 
فيها بخطوته الت���ي أقدم عليها، 
وفيما يلي مقتطفات من رسالته 

الثانية:
»في البداية ذهبت إلى رئيس 
قسم اللغات في اجلامعة ألني طالب 
في هذا القسم وهو من أرسل إلي 
الرس���الة )يقصد اإلعالنية التي 
تهاجم اإلسالم( وتكلمت معه عن 
النشاط والصور، وذكر أن النشاط 
برعاية اجلامعة، ونحن كقسم لغة 
نضع إعالنات االنشطة املختلفة 
التي تنظمها اجلامعة لنجعل الطلبة 
يشاركون فيها، ولكنه قال سأرى 
ماذا أستطيع أن أفعل وسأحتدث 
إلى منظمي هذا النشاط ألفهم ملاذا 
وضعوا هذه الصور، ثم ذهبت إلى 
مبنى االحتاد لرفع شكوى وتكلمت 
مع املوظف املوج���ود هناك وقد 
أجرى اتصاال مع املنظمني وقال لهم: 
هناك شخص اعترض على الصور 
وأنتم كتبتم ديانة محددة وفيها 
اس���اءة لديانته فهل تستطيعون 
تغيير الصورة أو حذفها. ثم راحت 
املتصل عليها تشرح له عن النشاط 
والصور، وقالت له إننا استخدمنا 
هذه الصورة لنحارب األشخاص 
الذين يربطون اإلسالم باإلرهاب 
واننا ضد هذه األشياء واستخدمنا 
هذه الصورة لنحارب من يدعي هذا، 
املهم بعد انتهاء املكاملة، شرح لي 
املوظف ما قالت، ثم قال لي اذهب 
إلى إدارة االنشطة في اجلامعة إذا 
أردت أن تشتكي على ذلك، ذهبت 
إلى هناك وتكلمت مع مديرة اإلدارة 
ولكنها كانت مس���تعجلة ولديها 
محاضرة وقالت هذا النشاط برعاية 
منظمات معينة أي إدارتهم لم تنظم 
هذا النشاط وقالت أرسل الشكوى 
لي ألبعثها إلى مدير اجلامعة ثم 
إلى محاضرتها. وإلى هنا  ذهبت 
انتهى ما جرى ولم أستطع كتابة 
الرسالة في ذلك الوقت ألنه كان 
لدي اختبار وانتهيت من االختبار 
مع نهاية الدوام الرس���مي، واآلن 
سأكتب رسالة الشكوى وأرسلها 
لها ثم سأراجعها من الصباح وأنظر 
ما سيحدث، باإلضافة إلى انتظار 
رئيس قسم اللغات ألرى ماذا جرى 

معه«.
الطال���ب رابط املوقع  وأرفق 
وع���ددا من الص���ور لإلعالن عن 
النش���اط بحرم اجلامعة، وختم 
رسالته بإصراره على املضي في 
التي أوكلها لنفسه، وعيا  مهمته 
منه بتغيير الصورة التي يحاول 
بعض املتشددين في الغرب رسمها 
لإلسالم.. ومازالت مواجهة الطالب 

الكويتي مستمرة.
nasser@behbehani.info 

مازلت أحتفظ بصورة من رأي »الفتوى والتشريع« الذي 
أفاد بأن شركة »كاس���كو« خلدمات الطيران شركة حكومية 
بالكامل، ما يترتب عليه عدم أحقية العاملني ب� »كاسكو« في 
دعم العمالة، كون الشركة حكومية، وتلك املزايا مخصصة 
ملوظفي القطاع اخلاص فقط. أدلت »الفتوى« برأيها بناء على 
ما طلب منها عبر مراسالت مكتوبة بني األطراف املعنية، والتي 
نحتف���ظ بصورة منها أيضا، ما أوقع أكثر من جهة حكومية 
في حرج واضح نظرا لتشابك تلك املشكلة وتعقيداتها حيث 
تقدر قيمة املميزات املالية املصروفة دون وجه حق مباليني 
الدنانير ولم يتضح من املتسبب في ذلك اخلطأ الفادح، ومن 
الذي يتحمل املسؤولية: هل املؤسسة األم التي متلك شركة 
كاسكو وهي على علم بالتدليس الذي مت إلضفاء صفة القطاع 
اخلاص على الشركة؟ أم أن كاسكو حاولت االلتفاف والتالعب 
للتملص من مس���ؤولية حتملها كل تلك املبالغ، والتي كانت 

ستعري القائمني على الشركة.
لكن األهم من هذا كله واألخطر أن جهابذة اجلهات املعنية 
رأوا وقف صرف تلك املزايا نظرا لإلشكال القانوني واإلداري 
الذي ظهر فجأة، وكاد يتس���بب في تش���ريد مئات العاملني 
الكويتيني وأسرهم في الشوارع نتيجة خطأ ال ناقة لهم فيه 
وال جمل، ما تطلب تدخل أطراف سياسية حلل اإلشكال، حفاظا 
على آخر قطرات ماء وجه احلكومة دون سند قانوني يذكر 
سوى حبة اخلشم ما جعل األمر محل ريبة في التطاول على 

املال العام، ولم يتضح إلى اآلن املتسبب في هذا.
ومع أولى جتارب احلكومة في تطبيق اخلصخصة تبني 
خلل أدهى وأمر مما سبق، فقد نص قانون اخلصخصة ضمن 
مواده على إنصاف العاملني في اجلهات التي يتم تخصيصها 
باالنتقال للقطاع احلكومي مع االحتفاظ بكامل مزاياهم الوظيفية 
من عالوات وخالفه، ومن خالل أولى جتارب تطبيقات القانون 
الذي أسميناه سابقا بقانون »اخلسخسة« كشر ديوان املوظفني 
عن أنيابه في وجه القائمني على ش���ركة كاسكو بعدم جواز 
وعدم قانونية مطالباتهم مبباش���رة انتقال موظفي الشركة 
للقطاع احلكومي، نظرا العتبارات كثيرة منها أن العالوات 
الدورية ملوظفي كاسكو وأمثالهم من موظفي القطاع اخلاص 
تفوق بكثير عالوات موظفي القطاع احلكومي والتي تتراوح 
بني 10.8 دنانير في أحسن األحوال، كذلك رصيد اإلجازات في 
اخلاص يفوق احلكومي وهناك بعض املميزات األخرى مثل 

تذاكر الطيران ال وجود لبديل لها في القطاع احلكومي.
ما اضطر نقابة العاملني بشركة كاسكو إلى تنظيم اعتصام 
للمطالبة بإنصافهم وتطبيق القانون بانتقالهم إلى »الطوفة 
الهبيطة« املس���ماة القطاع احلكومي مع االحتفاظ مبزاياهم 
الوظيفي���ة كاملة. ما يجعل احلكومة ب���ني مطرقة تخبطها 

التخطيطي وسنديان حقوق العاملني.
 binsabt.kw@gmail.com

التنمية أصبحت حقيقة في الكويت بعد سقوط 
النظ���ام العراقي البائد ع���ام 2003، حيث إن الفرق 
أصب���ح واضحا بني ما كان قبل عام 2003 وما حدث 
بعده من تطور، ولو أجرينا مقارنة أو مسحا سريعا 
على قطاعات التنمية لوجدنا أن التنمية تس���ير في 
االجت���اه الصحيح مع التجرد من اآلراء السياس���ية 

والتجاذبات التي تتبعها. 
ومما يؤكد ذلك أنه بعد 2003 أنش���ئت شركتان 
للطيران هما »اجلزيرة« و»الوطنية« وهما من ركائز 
التنمية بال شك، حيث سهلتا على املواطن الوصول 
إلى الوجهة التي يريدها خالل أوقات مناسبة وبأسعار 
تنافسية، كما أن املوالت التجارية كثرت بشكل ملحوظ 
وأصبحت قبلة للزائرين قبل املواطنني، وكذلك الفنادق 
التي قفزت أعدادها من 18 فندقا قبل 2003 إلى 75 فندقا 
في الوقت احلالي، أما في مجال التعليم فاألمر واضح 
وجلي، حيث أنش���ئ العديد من اجلامعات اخلاصة 
ومنها أفرع جلامعات عاملية مرموقة وفتحت العديد 
من امل���دارس اخلاصة التي تنته���ج الطرق العلمية 
املطورة، وفى مجال الصحة صار لدينا عدد معقول 
من املستشفيات اخلاصة ذات املهنية العالية، وكذلك 
في املجال اإلعالمي حيث فتحت الفضائيات والصحف 
مما أدى إلى اتس���اع هامش احلرية، وهذا دليل على 

أننا نسير في االجتاه السليم لتحقيق التنمية.
أما العاصمة فأصبحت اآلن عاصمة عصرية مببانيها 
العالية والذكية، ويرحم اهلل أيام »اخلليجية« أضف 
إلى ذلك املش���اريع اإلسكانية الضخمة مثل مشروع 
آللئ اخليران في جنوب البالد والذي يعد عالمة فارقة 
في تاريخ القطاع اخلاص الذي أصبح القائد الفعلي 
للتنمية والدليل على ذلك األمثلة التي سبق ذكرها 

في قطاعات شتى.
وهذا الكالم ليس تطبيال للقطاع اخلاص، فعصر 
النهضة في الكويت بدأ على أس���س وضعها القطاع 
اخلاص مثل شركة ناقالت النفط واخلطوط اجلوية 
الكويتية، وأنا شخصيا أجدني متفائال مع هذا الدور 
الذي قام به القطاع اخلاص من باب الوطنية والفائدة 

بدال من انتظار »حكومة شاهد وال جتاهد«.
أحبت���ي، ال مانع من التفاؤل إذا م���ا آمنا بعودة 
الزمن اجلميل خصوصا أننا نعيش في مثل الظروف 
التي س���بقت عصر النهضة من دور حيوي للقطاع 
اخل���اص وإقرار خطة التنمي���ة بقانون مما يجعلها 
واجبة التطبيق على احلكومة، ولكن املسألة مسألة 
وقت وجهد، وهذا أجده في مساعي الشيخ أحمد الفهد 
الذي يحاول جاهدا إزالة كل العراقيل أمام خط سير 
التنمية، ومحاولة تغيير ش���عار احلكومة السابق 
»شاهد وال جتاهد« على كثير من األمور السياسية 

والتنموية، واهلل على ما أقول شهيد.
Fahadalazemi@hotmail.com

نحن عشنا في زمن جميل، عايشنا 
كل أنواع الفنون الراقية وتربينا على 
أفالم األبيض واألس���ود وتابعنا فاتن 
ورشدي، وطربنا ألم كلثوم وعبداحلليم 
ومتتعنا بفن حبابة التي خاطبت فينا 
العقل والوج���دان ومتتعنا بفن رواد 
اخلليج وعش���قنا الكويتي منه فكان 
عبداحلسني والنبهان وسعاد وحياة.

ه���ذه األيام فقدن���ا هرما من أهرام الف���ن الكويتي واللهم ال 
اعتراض فهذه سنة احلياة، لكن أعجبت مبا كتبه الزميل طالل 
الس���عيد، حني نادى بتكرمي الرواد أثناء حياتهم ال بعد وفاتهم 
لنجعلهم يفرحون بهذا التقدير ويعرفون مقدار حب اجلمهور 

لهم وتقدير الدولة لعطائهم.
رحيل أحد الرواد غامن الصالح أحزن بيوت الكويت واخلليج 
وأش���عل فراقه نيرانا في كل القلوب. الفنان حني يرحل يحزن 
اجلمي���ع عليه حبا وتقديرا له ألن اجلماهير عاش���رته لفترات 
طويلة، فالفن احلقيقي يخلد صاحبه فيعيش سنوات هي أضعاف 

ما عاش في قلوب وعقول الناس وفي التاريخ.
اليوم مازلنا نستمع ألم كلثوم ونستمتع بكل أغانيها ومازلنا 
نبحث عن أغاني احلليم وعوض الدوخي ومازلنا نرى رشدي 
أباظ���ة من خالل القلب والعقل ومازلنا نس���تذكر دروس مرمي 
الغضب���ان وفن كل املبدعني الراحلني، الف���ن اجلميل الذي برز 
من خ���الل العطاء املتواصل واإلخالص يظل خالدا لألبد مخلدا 

لصاحبه.
نح���ن في الكويت بحاجة ألن نرك���ز على مثل هذه الفنون، 
ومازلنا بحاجة ألن نتربع من جديد على عرش التميز الذي بدأ 
من أهل هذا البلد الطيب قبل دخول الدخالء إليه والذين أخذوا 

أكثر مما أعطوا.
حني بدأت فرقة التلفزيون توس���منا خيرا ب���أن لهذا البلد 

مبدعي���ه الذي���ن يتميزون به 
ويتميز بهم فكانت املشاركات 
املختلفة في دول العالم أجمع 
العربية واألجنبية ولكن ككل 
شيء جميل في هذا البلد يختفي 
بع���د أن يخبو ويهمل، وكانت 
نهاية فرقة مبدعة، ش���اركت 
وفازت ورفعت اس���م الكويت 
عاليا وال أدري ما السبب وراء هذا االختفاء الظالم لها وألعضائها 

وللشعب الكويتي املتذوق والراقي.
الفن اجلميل غاية كل من لديه حس فني راق أو حتى أولئك 
الذين ال ميلكونه.. لذا ش���دنا في رمضان الس���ابق العديد من 
البرامج واملسلسالت التي شعرنا نحن اجلمهور العادي من غير 
املتخصصني باجلهد املبذول من قبل اجلميع فيها ونحن نفخر 
بالشباب املتميز الذي طل علينا من خالل كل األعمال سواء مخرج 
أو ممثل أو كاتب أو موسيقي كما نفخر بالرواد الذين ميتعون 

محبيهم عن طريق اخلبرة واحملافظة على أساسيات الفن.
في الكويت العديد من هؤالء العاملني بإخالص لرفعة الفن 
فيه والعديد من املنفذين لألعمال بحرفية واضحة هدفهم إمتاع 
الشعب ومعاجلة القضايا بأسلوب مختلف عن النصيحة املباشرة 
مضافا اليها التشويق املطلوب والعنصر اجلاذب فيتم وصول 

املطلوب وقبول التوجيه.
دورنا أن نراعي هؤالء ونش���جع على حضور مس���رحيات 
الفن الراقي والهادف واملشاركة في البرامج التي تفيد وال تضر 
ونتمنى التوفيق ملن يتعب ويكد بإخالص. ونسأل عن أسباب 
غياب املبدعني كالش���ادي واخلراز واحلريبي فمن حقهم علينا 
السؤال ومن حق البعض الشكر ومن حق الرواد التقدير والدعاء 

لهم بالصحة والعافية حتى يستمر هذا العطاء.
Kalematent@gmail.com
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