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 نقل النائب د.يوسف الزلزلة الرغبة األميرية السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في حل قضية 
البدون خالل ٥ سنوات وبشكل جذري. وليس هذا بغريب 
على أميرنا فهو والد كل فرد مقيم على هذه األرض الطيبة، 
وأعتقد أن هذه األخبار بواشر خير أن احلكومة بدأت تعي 
أن قضية البدون يجب أن حتل بشكل نهائي، ولكن قبل أن 
تعي احلكومة ذلك يجب أن يدرك الشعب الكويتي اجلوانب 
احمليطـــة بهذه القضية، فمن ناحية القضية وطنية يجب 
أال نتقاذفها في الفترات االنتخابية ونستغلها للمساءالت 
السياســـية. فوجود أكثر من ١٠٠ ألف مقيم بصورة غير 
شـــرعية في بلد ال يتجاوز ســـكانه املليونني، ٧٠٪ منهم 
وافـــدون، أمر خطير جدا.  ولعل أغلبنا يدرك هذا اجلانب 
من القضية، ولكن هنالك اجلانب اإلنساني للقضية والذي 
لألســـف قد يخفى عن الكثير منا، أو رمبـــا قد يتجاهله 
عـــن قصد الكثير منا. هذا املقال ليس موجها للحكومة أو 
النواب. هذا املقال ليس موجها ملن اتخذ رأيا ضد البدون 
ولن يغيره مادام حيا. هذا املقال موجه لك أنت. هذا املقال 

يخاطب قلبك قبل عقلك. املقال موجه لإلنسان فينا.
  قضية البدون قضية إنســـانية يجب أال نتعامل معها 
كأطفال في ســـاحة اللعب بقولنا «أنا كنـــت هنا قبلك». 
فمن نتكلم عنهم هم بشـــر مثلنا يشـــاركوننا في حياتنا 
ولهم ما لنا وعلينا ما عليهم. فبينما تفكر عزيزي القارئ 
الكويتي في مستقبلك وموعد تخرجك من اجلامعة أو في 
الترقية الوظيفية أو تفكر في مستقبل أبنائك في أي جامعة 
سيدرسون؟ وهل ستدرك حفل زفافهم؟ بينما تقلق حول 
هذه األمور، تخيل معي حال الشاب من فئة البدون الذي 
ال يعلم إن كان سيتوظف أم ال. تخيل معي حال الفتاة من 

فئة البدون التي حتلم بيوم زفافها. 
  تخيل معـــي عزيزي القارئ حال األب من فئة البدون، 
تخيل معي حال األم من فئة البدون، تخيل معي حال اجلد 
من فئة البدون، تخيل ماذا يدور في بالهم من هموم؟ أليست 
هي أشـــد من همومك وطأ وأكبر تنكيال؟ هل تتذكر حالك 
أثناء االحتالل الغاشم؟ هل تتذكر مستقبلك املظلم في تلك 
الفترة؟ هل تتذكر مأساتك أمام العالم على مدى ٧ أشهر؟ 
فتخيل وضعك لو أنك من فئة البدون منذ الســـتينيات. 
تخيل لو أنـــك جالس تقرأ هذا املقال وســـط عائلتك من 
زوجة وأخ وأخـــت وأم وأب وابن وابنة، كلهم ال ميلكون 
ورقة تربطهم بهذه األرض الطيبة، تخيل وضعك وال تلقي 
باجلريدة أرضا، تخيل وضعك وال تقلب الصفحة إلى قسم 
الرياضة متجاهال ضميرك الذي بدأ يؤنبك، تخيل وضعك 
وال تلتفت إلى التلفاز باحثا عن مســـرحية تنسيك هموم 
من يشاركك تراب الكويت. كما أن قضية البدون لها جانب 
ديني، فمن نتكلم عنهم يشاركوننا ديننا ولغتنا وثقافتنا 
وحضارتنا. نعم من نتكلم عنهم أتوا من البلدان املجاورة 
لنـــا، ولكن من أين أتينا نحن؟ ألم نأت من نفس البلدان؟ 
مـــن نتكلم عنهم هم إخوتنا وأبناء عمومتنا، فشـــئت أم 
أبيت، كلنا أحفاد النبي إسماعيل بن إبراهيم عليهم أفضل 
الصالة والتسليم. أهكذا تعامل أبناء عمومتك؟ أهكذا نعامل 
ذا القربى واليتامى واملساكني واجلار وابن السبيل؟ أهكذا 

علمنا الدين اإلسالمي؟ واهللا ولي التوفيق.
< < <  

  أبارك لشـــقيقي «نواف» حفل زفافه األسبوع املاضي 
والذي حالت ظروف الدراسة والسفر دون حضوره. ولن 
أقول بالرفاء والبنني كمـــا اعتاد العرب في اجلاهلية، بل 
أقول كما قال النبي الكرمي ژ: بارك اهللا لك، وبارك عليك، 

وجمع بينكما في خير.
  salanzi@gmail.com 

 أصبح الكثير من الزمالء ينافسون شعراء القلطة في 
أسلوب دفن املعاني، فشعراء القلطة خالل احملاورة، يلجأون 
لدفن معانيهم في أبيات شعرية ويوغلون في الدفن حتى 
يكاد يكون معنى البيت الظاهري مختلفا متاما عن املعنى 
األصلي الذي قد ال يفهمه ســـوى الشاعرين املتحاورين، 
وبينما يســـتمتع اجلمهور بظاهر البيت جند أن الشعراء 

يقصدون في بيتهم معنى آخر مختلفا. 
  وكثير من الزمالء الكتاب اليوم بدأوا يدفنون املعاني في 
مقاالتهم وذلك حتى يخرجوا من قيود قانون املطبوعات 
والنشر سيئ الذكر الذي منذ تطبيقه بلغت أعداد القضايا 
املسجلة ضد الكتاب والصحافيني أرقاما قياسية لم تتحقق 
في تاريخ البالد قبله باإلضافة إلى املالحقات القضائية التي 
ال يتأخر بعض املسؤولني عن رفعها ضد أي كاتب ينتقدهم 
أو ينتقد وزاراتهم حتى اننا أصبحنا نرى السرقة «جهارا 
نهارا» وال نستطيع الكتابة عنها على األقل بشكل مباشر 
وواضح كما هـــو املفروض، بل األدهى واألنكى واألمر أن 
احلرامي الذي صدرت في حقه أحكام قضائية قد ال تستطيع 
أن تقول عنه «حرامي» خوفا من «اجلرجرة» واملســـاءلة 
لذلك ال ألوم الزمالء الكتاب بسبب جلوئهم إلى أسلوب دفن 
املعاني في كتاباتهم وتفضيلهم اإلشارة بشكل غير مباشر 

لهدفهم أو انتقادهم من مالحقات الفاسدين.
  وما دعاني لكتابة هذه القراءة للواقع السياسي اليوم 
قصيـــدة بعثها لي أحد األصدقاء األعـــزاء ويدعى مبارك، 
ووجدت أن فيها معاني كثيرة وجميلة «مدفونة» بشـــكل 
راق ودون مساس باحد وهي على وزن الهجيني وأعتقد 
أنها مـــن املرات النادرة التي اقرأ فيها قصيدة سياســـية 

النفس على هذا الوزن اجلميل.
  m.almashan@hotmail.com 

 سلطان شفاقة العنزي

 تخيل لو أنك
   من البدون

 إشراقة متجددة

 محمد المشعان

 دفن المعاني

 بيني وبينك

 في نفس هذا الشهر من العام 
القادم ستمر الذكرى الـ ٥٠ على 
الكويت، عبر  إنشـــاء تلفزيون 
مسيرة ال تتوقف من العطاء في 
سماء اإلعالم العربي، حقق خاللها 
الكثير من اإلجنازات، كان لإلدارات 
السابقة والدعم احلكومي الفضل 
فيها، حتى بدأت مرحلة جديدة 

من التراجع في اإلعالم الرسمي، ليأخذ بعد ذلك اإلعالم 
اخلاص زمام املبادرة في إدارة قيادة توجيه الرأي العام 

وهي مسألة خطيرة بدأت انعكاساتها تتضح.
  وال يخفى أن السبب في ذلك يعود إلى أن رأس الهرم 
في «اإلعالم» ترك الدفة لقيادات صغرى ال تعي الرؤية 
اإلعالمية احلقيقية في زمن إلكتروني يتطور بشكل مذهل 
وتظل األوضاع كما هي من قوانني ولوائح قدمية كانت 
وراء هجرة أغلب الكوادر الفنية الناجحة إلى احملطات 

اخلاصة التي تقيم اإلبداع. 
  وكما هـــو معلوم فإن اإلعالم يعطـــي من يعمل فيه 
على قدر ما يقدمه سواء من اإلبداع أو املال لكي يستمر 
اإلشـــعاع، ولكن هذه النظرية لألســـف غائبة وحتديدا 
لدى من يقننون الدعم املادي لقطاع التلفزيون واإلذاعة 

حتت ذريعة احملافظة على املال 
العام، وفي املقابل يشترون أعماال 
تلفزيونية متوســـطة املستوى 
وأخرى ال حتوي أي قيمة فنية، 
متجاوزيـــن اللجـــان واللوائح 
املعتمدة في سبيل إرضاء عالقة 
املصالح واملنفعة الشخصية، وما 
سطرته محاضر ديوان احملاسبة 
من مخالفات يؤكد ذلك ولم تتوقف القرارات عند حد معني، 
بل صدرت أوامر شفهية لتقليص البرامج التلفزيونية 
واإلذاعيـــة إلى عدد ال يتعدى أصابـــع اليد، من ضمنها 
برنامـــج خاص لقريب أحد القياديني ليدخل التلفزيون 
الرســـمي في مرحلة الغياب، ويقاطعه جمهوره بسبب 

ما آل إليه من تدن على املستوى الفني. 
  وسأختتم كالمي مبالحظة يجب أن يعي لها من يهمه 
األمر وهي أن اإلعالم الكويتي كان سفيرنا على خارطة 
الوطن العربي وهو الذي ساهم في اعتالء منصات التفوق 
عبر األعمال املميزة ليكون خير ممثل للكويت، لذا أمتنى 
أن تكون هناك وقفة جـــادة لتصحيح األوضاع وإعادة 

اإلعالم الرسمي ملكانه احلقيقي.
  talal@alhafa.com 

 كنت أحضر دورة تدريبية في ماليزيا ملدة 
أســـبوعني، خالل تلك الفترة لم أستغرب ذلك 
التطور الذي وصلت إليه ماليزيا بعد أن رأيت 
دقة املواعيد ومدى االلتـــزام من قبل القائمني 
على تنظيم تلك الدورة، كان املشاركون من دول 
عدة، وكنت أول الواصلني ملقر تلك الدورة ولدى 
تســـلمي للغرفة املخصصة لي مت إخباري بأن 
هناك عربيا آخر سيشارك في الدورة، بل ومن 

اخلليج العربي حتديدا، حيث كان جميع املشـــاركني من غير 
العرب إال أنا وزميلي املنتظر هذا، استبشرت خيرا بهذا اخلبر 
وذهبت ألرتب حاجيات السكن وأعود إليهم بعد قرابة الساعة 
ألجد ذلك اخلليجي قد وصل ومعه مشـــارك آخر من تايلند، 
وبعد أن أمعنت النظر فيه قليال، تشـــتتت بشارتي وتالشت 
فرحتي كوني التقيته هنا في الكويت في العام ٢٠٠٧ واعرف 
عنه ما يجعلني ال أفرح بقدومه، إال أنني لم أقطع األمل في أن 

يكون قد تغير أو نضج عقله بعض الشيء.
  وفي حفل العشـــاء كان مطلوبا من كل مشـــارك أن يقوم 
بتعريف نفســـه لآلخرين، وحني وصـــل الدور إلى أخينا هذا 
بدأ بالتعريف عن اســـمه وعمله ثم ذكر للحضور أنه باحث 
إسالمي وهنا تكمن الكارثة، وعلمت وقتها أن مدة الدورة لن 
تنقضي بهدوء لسببني، أولهما ألني أعرفه متام املعرفة وأعلم 
أنه منحرف عقليا ولديه إعاقة فكرية وأن هدفه األساسي هو 
الشهرة بأي وسيلة ومهما كانت اخلسائر، فكيف يتأتى ملثل 
هذا أن يكون باحثا إســـالميا؟! وأما السبب الثاني فان معظم 
هؤالء املشاركني سواء من املسلمني أو من غيرهم، ينظرون إلى 
أي قادم من اخلليج العربي على أنه أقرب إلى املسلم احلقيقي 
كونه قريبا من منبع اإلسالم لغة ومكانا، وهنا تكمن الكارثة 
احلقيقية خاصة حينما يكون ذلك القادم من تلك الشاكلة، وهي 
مسؤولية جسيمة ال يعيها معظمنا خاصة عندما نتواجد في 
مثـــل هذه الدول. ومنذ اليوم األول بدأ أخونا هذا بالبحث عن 
أي فرصـــة تدخله في نقاش في الدين مع أي من املشـــاركني، 
وكان أول القصيـــدة كفرا حني أخبرنا بأنه ال يؤمن باحلديث 
والسنة وأنه قرآني فقط، فرددت عليه: ال أستغرب ذلك عليك 
خاصة أنك معاق فكريا وخارج عن امللة، والغريب في األمر أنه 
ال يتورع عن الكذب على األئمة والعلماء بل وينسب لهم ما لم 
يقولوه، فقط من أجل أن يدعم كالمه في أي نقاش، خاصة أنه 
نصب نفسه مفتيا لكل من يسأل عن أي مسألة تتعلق باإلسالم، 
وان كانت بعض فتاواه توافق هوى الكثيرين مبن فيهم كاتب 
هذه السطور كونه رفع نصاب تعدد الزوجات إلى ٩ بدال من 
٤ زوجات، كما أن جميع املشاركني استغربوا من كثرة فتاواه 
الغريبة والشاذة، وخاصة تلك التي تتعلق بشرب اخلمر بعدما 
مت ضبطه متلبســـا من قبل جميع املشاركني يعاقر اخلمر في 

أحـــد املقاهي ليرد علينا قائال ان مالك بن أنس 
أباح شرب القليل من اخلمر، فقلت له حيرتنا 
يا هذا، تارة ال تعترف باحلديث والسنة وتارة 
أخرى تستشهد بها، دع مالكا وشأنه وابق أنت 
وشـــأنك وال تشوه الدين وسيرة العلماء بحثا 
لنفســـك عن مخرج لكل معصية ترتكبها، كما 
قمت أيضا بإخبار اجلميع بأنه ال ميثل اإلسالم 

بل ال ينتمي له. 
  وفي رد لي على أحد املشاركني من ماليزيا حني قال لي: اننا 
نســـتغرب منكم، فأنتم عرب والرسول ژ منكم، ورغم ذلك 
يأتي الكثير منكم هنا ويعاقر اخلمر ويرتكب الكثير مما نهى 
عنه اإلسالم فقلت له: أال تعرف أبا لهب؟ فقال: بلى، أليس ذلك 
الذي تكلم عنه القرآن وأنه في النار؟ فقلت: هو بعينه وهو عم 
الرسول ژ ومن أقرب الناس إليه نسبا، فال تقس األمر بتلك 
الطريقة حتى ال يطير عقلك، فحقيقي قد يكون القرب من املنبع 

عامال من عوامل فهم الدين ولكنه ليس كل العوامل.
  املضحك في األمـــر أننا حني عدنا إلى الســـكن أتاني ذلك 
اخلليجي ليخبرني بأنه انضم حديثا إلى إحدى الصحف في 
بلده ويريد أن يطلعني على مقال يتهجم فيه على الدين، كتبه 
بإيعاز من رئيس حترير تلك اجلريدة املنحرفة وبعض مالكها 
والتي أعرفها متام املعرفة والهدف الذي أنشئت من أجله، وأنه 
تلقى اتصاالت عدة منهم تثني على مقاله وشـــجاعته حسب 

قولهم في الكتابة ويرغبون في املزيد من تلك املقاالت. 
  ومن خالل احلديث معه عن مقاله هذا ودوافعه في الكتابة 
اتضح لي أنه مجرد عبد مملوك أو بوق صدئ يستخدمه بعض 
اجلبناء سواء في اجلريدة أو من لف لفهم إليصال ما جبنوا عن 
البوح به والتصريح عنه كونهم ال يجرؤون على ذلك ويعلمون 
جيدا عواقبه، إال أن ذلك الغبي كان فرحا مبا حصل عليه من 

شهرة وشتائم حتى وإن كانت سلبية أو مخزية.
  هنا في الكويت ال يختلف املشهد كثيرا عن سابقه، فنحن 
أيضا لدينا بعض اجلبناء الذيـــن اليجرؤون على التصريح 
مبا في صدورهم اململوءة باحلقد واحلســـد والكراهية، لذلك 
هم يســـتخدمون بعض األغبياء الوضعيني لينفثوا سمومهم 
في املجتمع ويحركونهـــم كالدمى، يظهرون علينا بني الفينة 
وأختها عبر بعض الفضائيات املشبوهة والتي باتت إسفينا 
يضرب في جـــدار وحدتنا الوطنية وســـكينا تغرز في قلب 
املجتمع الكويتـــي من اجل حفنة من النقـــود تلقى إليهم أو 

حتقيق شهرة مخزية.
  وفي رأيي ما هي إال زوبعة في فنجان وان استمرت لبعض 
الوقت اال انه البد لها من أن تخمد والبد لها من نهاية وساعتها 

لن يرحم التاريخ اجلبناء ولن يرحم الشعب األغبياء.
  Alharmal@hotmail.com  

 سعد فهد الحرمل

 الجبناء
   يستخدمون األغبياء

 تحت المجهر

 إنه شخصية من آل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة االمام التاسع في سلسلة اهل البيت 
عليهم الســـالم، ولد فـــي رمضان سنـــة 
١٩٥ هــــ، في رعاية ابيه االمام علي الرضا 
گ، وفي ظروف سياســـية متوترة بني 
اقطاب اخلالفة العباســـية وبالتحديد بني 

األمني واملأمون.
  وكان هذا االخير قد استدعى االمام الرضا 
الى «مرو» في خراسان واجبره على قبول 
والية العهد ـ كما بينا في مقال سابق هنا 
ـ وكان من ذلك ان بقي ولده االمام اجلواد 
گ في املدينة وهو اليزال صبيا، ويبدو 
ان في ذلك فلســـفة توحي باحلرص على 

ضمان بقاء خط االمامة في االمة.
  وبالفعل فقد اغتيل ابوه (االمام الرضا 
گ) في خرسان، لتواجه االمة مشكلة حلول 
االمامة في صبي لم يتجاوز سبع سنوات 
من عمره فكيف يتحمل مسؤولية االمامة 
وشـــؤونها وهو في هذه السن الصغيرة. 
ولكن تألق االمام اجلواد الفقهي والفكري 
في احملاججة واملناظـــرات اثبت جدارته 
وعاد الى االذهان نبي اهللا تعالى عيســـى 
گ عندما بعث رسوال نبيا وهو في املهد 
صبيا، وكذلك نبي اهللا تعالى يحيى عندما 
آتاه اهللا احلكم صبيـــا، وكعادة اخللفاء 
العباسيني في محاولة استقطاب املوالني 
الهل البيت عليهم السالم فقد اقدم املأمون 
على تزويج ابنته ام الفضل من االمام اجلواد 
گ مما اشـــعل املعارضة مرة اخرى في 
بيت اخلالفة العباسية، لكن املأمون نظم 
مجلس مناظرة بني االمام اجلواد گ، وبني 
العلماء والفقهاء في الدولة وعلى رأسهم 
قاضي الدولة العباســـية يحيى بن اكثم، 
حيث أجلمهم االمام بأجوبته التي تدل على 
فقهه وعلمه الواسع، وكان من ذلك: ان سأل 
القاضي يحيى االمام اجلواد: ما تقول في 
محرم قتل صيدا؟ فقال االمام گ: في حل 
ام حرم؟ عاملا كان احملرم ام جاهال؟ قتله 
عمدا ام خطأ؟ صغيرا كان القاتل ام كبيرا؟ 
عبدا ام حرا؟ مبتدئا بالقتل ام معيدا؟ من 
ذوات الطير كان الصيد ام من غيرها؟ من 
صغار الصيد كان ام من كبارها؟ مصرا على 
ما فعل ام نادما؟ بالليل كان قتله للصيد ام 
في النهار؟ محرما كان بالعمرة أم باحلج؟ 

فانقطع يحيى عن جوابه!
  وهكذا هم آل النبي االئمة الكرام عليهم 
الســـالم اقطاب رائعة في الفقه والعقيدة 
والفكر االســـالمي بذلوا جهودا جبارة في 
حماية االسالم واملسلمني من االنحرافات 
بصورها، ولكن مصيرهم ما بني محارب او 
مقتول او مسموم، وكان هذا مصير االمام 

اجلواد في مثل هذه االيام سنة ٢٢٠هـ.
  a.alsalleh@yahoo.com 
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