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ذعار الرشيدي

د. محمد بن علي الهرفي 

د.خديجة المحميد

زواج الوكيل 
من احلكومة.. باطل!

دول االستبداد.. 
يد واحدة

)ولكم في القصاص 
حياة يا أولي األلباب(

في اجليش مثل مشهور يقول: »الوكيل ويقصد به 
من يحمل رتبة وكيل ضابط هو أكثر الناس حظا بني 

العسكريني«، مبعنى أنه يعامل معاملة الضباط وإن 
كان ليس بضابط، وال يناله احلجز أو العقوبات التي 

تفرض على األفراد العسكريني من حملة رتبة رقيب أول 
فما أدنى، فال هو بضابط وال هو بفرد، يحمل ميزات 
الضباط وإن كان يأخذ شكل الفرد العسكري العادي، 

واملثل يقول بعد التعديل طبعا »الوكيل راسه داخل 
املعسكر وجسمه برا«، وهناك كتلة سياسية في البلد 

تشبه »وكيل الضابط« فرأسها داخل معسكر احلكومة 
وجسدها خارجه، ففي آخر معركة سياسية قبل استقالة 

احلكومة كانت تلك الكتلة أو ذلك التيار رأسا مع احلكومة، 
ولكن جسدها كان مع املعارضة، ولم تكن تلك الكتلة 

بحاجة إلى تبرير هذا املوقف املطاطي، رأس مع احلكومة 
وجسد مع املعارضة، رأس مع السلطة وجسد مع الشعب، 

كان موقفهم ضبابيا إلى درجة أنك لو سألت أي محلل 
عن حقيقة موقف تلك الكتلة لقال لك: »كانوا يتحركون 

بني مربعات املع والضد بطريقة أربكت اجلميع«.
أما أنا فأقول لكم: »لقد لعبوا عليكم لعبة وكيل الضابط 

وأجادوها، فرأسهم مع السلطة وقلبهم معكم، وهذا 
ما أملته عليهم قواعد لعبة املصالح«، وكان هذا يتعلق 

باملرحلة السابقة.
أما املرحلة الالحقة، مرحلة االنتخابات احلالية وما بعدها، 

فلم تعد بدلة »وكيل الضابط« تليق بتلك الكتلة أو ذلك 
التيار، فاملرحلة القادمة إما أن تكون ضابطا من احلكومة 

أو فردا عسكريا من عامة الشعب، فقد انتفت احلاجة إلى 
الضبابية في اتخاذ القرارات واملواقف.

االستحقاقات الشعبية القادمة وعلى رأسها حرية 
التعبير لم تعد تصلح لها حركة التخفي في بدلة »وكيل 
الضابط« التي مارستموها في كتلتكم، وبيانكم األخير 

وإن كان إعالن عودة إلى صفوف الشعب، فإنه ال 
ينبغي أبدا أن زواجا مؤقتا حصل بينكم وبني احلكومة 

وورقة الطالق ال تنفي الزواج بل تؤكده، وسأعتبر 
عودتكم عودة حميدة، ولكن إياكم أن تعتقدوا أنه 

مبجرد إلقائكم »بدلة وكيل الضابط« سننسى الزواج 
املؤقت، عليكم اآلن إعادة الثقة إلى قواعدكم الشبابية 
التي كانت السبب في عودتكم إلى صفوف احلق ولن 

أقول املعارضة، بعد ضغوطهم عليكم، وإن كان من 
شكر يوجه فليوجه إلى القواعد الشبابية لتياركم الذين 

أجبروكم على فك االرتباط مع احلكومة واإلعالن 
رسميا عن براءتكم.

والنصيحة هي أال تخوضوا االنتخابات بعقلية »وكيل 
الضابط« ألن في ذلك غباء غير مستحق أعتقد أنكم أكبر 

من أن ترتكبوه

املتأمل ملواقف الصني 
وروسيا من الثورات 

العربية يلمس بوضوح 
أن هاتني الدولتني تقفان 

باستمرار مع احلكام 
املستبدين ومعروف 

موقفهما املعارض من 
ثورتي ليبيا وسورية مع 
أن العالم كله كان يعرف 

حجم اجلرائم التي ارتكبها 
القذافي وكذلك اجلرائم التي 

يرتكبها بشار األسد حاليا 
في حق الشعب السوري.

ولست أجد اال تفسيرا 
واحدا ملوقف الصني 

وروسيا إلى جانب احلكام 
املستبدين وهو أن حكام 

هاتني الدولتني توارثوا 
الفكر االستبدادي ومازالوا 

ميارسونه مثلما يفعل 
من يقفون إلى جانبهم 

ويدافعون عن مواقفهم في 
احملافل الدولية.

فالصني قتلت آالف 
املسلمني التركمان الذين 

تظاهروا للمطالبة بحقوقهم 
املشروعة وكانت قبل 
ذلك قد قتلت أكثر من 

مليون من املسلمني عندما 
احتلت تركمانستان 

وهجرت الصينيني إلى 
أرض التركمان وكذلك 

فعلت روسيا مع املسلمني 
الشيشان وقبل ذلك استبد 
الشيوعيون باملسلمني بعد 

جناح ثورتهم املاركسية 
فقتلوا ماليني املسلمني 

وهجروا مثلهم إلى سيبيريا 
وكان القتل جزاء لكل من 

يعارض سياستهم.
وقد استغل النظام السوري 

مواقف روسيا والصني 
ليستمر في قتل آالف 

السوريني بينما هو يدعي 
أنه يقوم بإصالحات 

سياسية واقتصادية بينما 
أصرت روسيا والصني 

على عدم إدانة تلك اجلرائم 
ولعشرة أشهر وعندما 

شعر الروس أن مواقفهم 
أصبحت مستهجنة سارعوا 

إلى تقدمي مبادرة ساوت 
بني اجلاني والضحية 

ودعت إلى حوار يعرفون 
هم أنه سيفشل ألن 

النظام السوري ال يعترف 
باملعارضة احلقيقية كما أنه 
رفض املبادرة العربية وكان 
مياطل كثيرا ليحصل على 
فرص متكنه من قتل املزيد 

من أبناء الشعب السوري.
روسيا والصني تخطئان 
في قراءة حقيقة املوقف 

السوري بنفس القدر الذي 
حصل لها مع املوقف الليبي 

ألنهما يراهنان على نظم 
استبدادية منذ وجودها 

وحتى اآلن وال ميكن 
ملثل هذه النظم أن تعطي 
شعوبها احلرية والكرامة 

التي تنشدها ألنها لو فعلت 
ذلك ملا بقيت ساعة واحدة.
ليس من مصلحة روسيا 

والصني أن تخسرا 
الشعوب العربية فهذه 
الشعوب لن تنسى من 

وقف ضدها وساعدا على 
قتلها ولن يكون بإمكانها 

مستقبال أن تتعاون مع 
الدول التي خذلتها ولو 

عرفت تلك الدولتان 
مصاحلهم احلقيقية لوقفتا 

مع الشعوب التي تطالب 
بحريتها وابتعدت عن 
االستبداد واملستبدين!

أكاديمي سعودي

منذ سنوات واملجتمع الكويتي تزلزل أمنه االجتماعي 
جرائم قتل متالحقة على يد عناصر متنوعة اجلنسيات 

من العمالة املنزلية آخرها حتى كتابة هذا املقال ـ 
ولن تكون اجلرمية األخيرة ـ مصرع الشابة عايشه 

الفيلكاوي في يوم عقد قرانها على يد اجلزارة االثيوبية، 
يا ترى هل فكر املسؤولون من املشرعني وأصحاب 

القرار في سبب تزايد نسبة هذه اجلرائم املروعة التي 
طالت الصغار والكبار، وكيفية تفاديها وحماية املجتمع 

منها؟
ال أعتقد ذلك، ألنه لألسف آخر ما تفكر فيه حكوماتنا 

املتتابعة ونوابنا األفاضل حتقيق األمن االجتماعي 
األسري، والدليل على ذلك إلى اآلن لم تتنب ولم تنجز أي 
من السلطتني مشروعا متكامال ينظم استقدام وتشغيل 

العمالة املنزلية مبا يوازن بني حقوق هذه العمالة وحقوق 
األسرة بحمايتها من استجالب النوعيات الشريرة وغير 
السوية. منذ أكثر من أربع سنوات تداعت جهود كل من 

الرابطة الوطنية لألمن األسري وجمعية احملامني الكويتية 
للمطالبة بتنفيذ حكم اإلعدام في كل من العاملة املنزلية 
الفلبينية قاتلة الطفل سالم العتيبي واألخرى التي قتلت 
الشابة دالل النقي، وقد تصدى لتبني القضيتني تطوعا 

احملاميان فايز العتيبي وناصر الكريوين حتى حكم 
محكمة التمييز القاضي بإعدامهما، وإلى اآلن لم ينفذ 

حكم اإلعدام، وهو وضع نعيش نتائجه باستمرار حدوث 
اجلرائم البشعة من عناصر غير طبيعية من العمالة 

املنزلية، إذ صدق الباري عز وجل في قوله في سورة 
البقرة ـ اآلية 179 )ولكم في القصاص حياة يا أولي 

األلباب لعلكم تتقون(. 
منطق العقل والواقع يقضي بإعدام القتلة حتى ال تتكرر 

جرائم القتل في مجتمعنا، إذ ان إنزال العقوبة يشكل 
رادعا نفسيا وفعليا ملن يفكر بانتهاك أمن األفراد 

وحياتهم. لذا نطالب بإعدام قتلة أبنائنا وبناتنا، وحماية 
مجتمعنا وأمننا من العمالة الرديئة، وأن يجعل املرشحون 

لبرملان 2012م من أولوياتهم التقدم مبقترحات تشريعية 
تعمل على حتقيق األمن االجتماعي واألسري والتي 

منها تنظيم استقدام العمالة املنزلية اجليدة واخلالية من 
السوابق اجلنائية، والسعي إلقرار هذه التشريعات.
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مبدئيات

عبداهلل المسفر العدواني

د. ناصر بهبهاني

هيا الفهد

الشهري 
ومعزبه!

نواب املخافر

التواصل 
عند الغرب

فجأة ودون مقدمات وجدت العم فصيح 
الصريح يدخل علي الديوانية، فوقفت 

وسلمت عليه وتبادلنا حب اخلشوم 
واألحضان حيث ان الرجل له فترة طويلة 
لم يزرنا وسافر لبالده البعيدة قبل أشهر 

ولم يعد إال اليوم.
سألت العم فصيح، أين أنت يا عم؟ وما 

الذي جاء بك اليوم إلينا؟ فقال لي: يا 
ولدي جئت أسلم عليك وأستطلع أحوالك 

بعد استقالة احلكومة وحل املجلس 
واستدعاء القبيضة فما يدور عندكم 
نسمع عنه حلظة بلحظة، حفظ اهلل 

الكويت وأهلها، واهلل يا ولدي هذا البلد 
خيره على اجلميع وما تستاهل بلدكم إال 

أنكم حتافظون عليها.
قلت للعم فصيح: صدقت، ولكن ال 

تقلق يا عم فعندنا نوخذة حكيم صاحب 
جتارب وخبرات نادرة ويستطيع أن 

يواجه العواصف وكل املآزق، ولكن اسمح 
لي يا عم أنا معزوم عند أحد األصدقاء 

فهال أتيت معي؟
فرحب العم وذهبنا وبينما نحن في 

السيارة أخذ يتحدث عن بالده وأهلها 
وعن حالله وأغنامه وإبله، وحميره 

وبعارينه، وأرهقني العم فصيح بأسئلته 
وحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة، إلى 

أن وصلنا بحمد اهلل عند مزرعة صديقي 
البعيدة وخرجنا من السيارة.

وبدأنا طريقنا للداخل حيث الطقس 
اجلميل، لكن العم سألني تعرف يا 

عبداهلل ليش ما جاكم مطر، قلت ليش؟ 
قال احلسد والعني والرشوة والنفاق، 

في عندكم ناس من هذه االصناف اهلل 
يسامحهم، لم أعلق وأكملنا سيرنا.

بينما نحن سائران في املزرعة شاهدنا 
احلالل.. قطيع من األغنام، ما شاء اهلل 

كثيرة لكن العم فصيح توقف وضحك، 
فسألته: ماذا يضحكك؟ لم يرد وعال 

صوت ضحكاته فاستغربت، أخذ يشير 
بيده على احلالل ويزيد في الضحك، 
لكني استعجبت وامتعضت من عدم 

رده علي فأحس بغضبي، وقال: ما اسم 
هذا احليوان عندكم وأشار إلى احلمار؟ 

قلت اسمه عندنا في لهجتنا شهري 
وهو احلمار األبيض، قال هذا الشهري 
يذكرني بشهري شهير في بلدنا، وملا 

استفسرت عن سبب شهرة الشهري في 
بلدهم، قال هذا الشهري له مواصفات 

خاصة ومالمح خاصة ومالبس خاصة، 
قلت كيف الشهري يرتدي مالبس؟ 

فنظر لي وقال أنسيت أنني العم فصيح 
الصريح الذي جاء من بالد الالمكان 

والالزمان؟ نحن في بلدنا احلمار او 
الشهري يرتدي مالبس، املهم صاحبنا 
الشهري الذي احتدث عنه كان مختلفا 
كليا عن بقية قطيع احلمير وله عالقة 
خاصة مبعزبه، وال يحضر اال عندما 

يواجه املعزب خصومه، جتده يأتي ينهق 
ويرفس ويركل، وال مانع من أن يضرب 

بذيله.
استعجبت وقلت كيف هذا؟ قال الشهري 

محل حديثنا هذا يا ولدي كان غير، 
فالقطيع كله كان ميشي حسب كالم 

املعزب فقط ولكن هذا الشهري املختلف 
كان يبدع في دفاعه عن معزبه ويستأسد 
على خصوم هذا املعزب الذي كان متنفذا 

وصاحب سلطان ومناصب وجتارة وله 
خصوم كثر فكان الشهري يسير وفق 
املثل القائل خذوهم بالصوت، وهو كان 

يأخذهم بالنهيق.
سألت العم فصيح وماذا حدث للشهري 

ومعزبه أخيرا؟ قال يا ولدي ال نعلم بعد، 
السلطات في بلدنا سحبت املزرعة من 
املعزب ملخالفاته الكثيرة، واآلن ال نعلم 

ماذا سيفعل الشهري لكن املتوقع أن 
يظل الشهري وفيا ملعزبه القدمي ويتحول 
من مدافع عن املعزب إلى ناهق في وجه 

املعزب اجلديد.

أكثر من عشرة نواب في يوم واحد 
يتوجهون إلى النيابة، بعضهم من أجل 
ما يعرف بقضية »اإليداعات املليونية«، 
واآلخر من اجل ما يسمى بـ »األربعاء 

األسود«، وهو اليوم الذي مت فيه اقتحام 
مجلس األمة مبباركة من قبل بعض 

النواب.
بقراءة بسيطة للواقع، جند ان أكثر 

النواب في العالم-رمبا-يزورون املخافر 
ويذهبون الى القضاء هم أعضاء 

مجلس األمة عندنا في الكويت، فبعد 
اعالن نتائج االنتخابات، كثيرا من جند 

الشكاوى تهل من اخلاسرين بادعاء بأن 
هناك خطأ ما حصل، وحدث ان أنصف 

القضاء بعض املشتكني، ودخلوا املجلس 
من جديد.

املرات األخرى التي يذهب فيها النواب 
الى املخافر، تكون للتوسط في اطالق 

سراح موقوفني من ابناء دوائرهم 
االنتخابية بشكل غير قانوني، وبعض 

هذه احلاالت تتسرب الى وسائل االعالم 
فيكتب عنها، وبعضها متر مرور الفساد. 
وما بني هذا وذاك ما نشاهده من قضايا 

متفرقة من وعلى النواب طيلة مدة 
األربع سنوات من االداء البرملاني. 

وقد تطورت هذه العالقة بني النواب 
واملخافر والقضاء فوصلت إلى قضايا 

املليونية، أو إلى اتهام بشأن اقتحام 
مبنى املجلس، وهذا يعني بشكل من 
األشكال أن عالقة النواب مبجتمعهم 

الشعبي والرسمي، ليست عالقة 
توافقية، بل هي عالقة تصادمية، وهذا 

بدوره يعني اننا أمام عدد من النواب 
ال يستحقون ان ننتخبهم من جديد، 

لذلك فإن الكرة اآلن في ملعب الناخب 
ويفترض به أن يدرك ثالثة أشياء 
مهمة، األولى أن يكون هو صاحب 

قراره، مما يشعره شخصيا بأهمية 
عقله، األمر الثاني ان يكون اختياره 

ملرشحه على أسس علمية واخالقية، ال 
على أسس طائفية أو قبلية أو عائلية أو 

سياسية.
األمر الثالث، أن يدرك ان السنوات األربع 

املقبلة من عمر املجلس، هي سنوات 
فاصلة بني أن نستقر ونحقق التنمية، 

أو أن ننجرف إلى فوضى عارمة، الورقة 
البيضاء الصغيرة التي بيدك أيها الناخب 

هي التي تقرر ذلك.. فماذا تختار؟

ال أدري كيف تكونت الصورة السلبية 
للتواصل االجتماعي واألسري لدينا عن 

الغرب!
رمبا تكون هذه النظرة غرستها بعض 

التجارب لنا بعد البقاء في هذه الدول أو 
رمبا من سلبيات ومساوئ الفن الذي 
عادة ما يقوم بالتركيز على اجلوانب 

السلبية والسيئة في املجتمع مع اإلهمال 
املتعمد أو غير املتعمد للمشرق من 

جوانب احلياة االجتماعية.
كنا نظن ان األسر الغربية تنقطع 

العالقات فيها بني الوالدين واألبناء من 
جهة وبني االخوة فيما بينهم من جهة 

اخرى، لكن الظن شيء والواقع أمر 
مختلف، رمبا يتساءل البعض عن الهدف 

وراء هذا املقال فكل هذا االجنراف لكل 
ما هو غربي خاصة في النواحي السلبية 
وبسبب كل ما هو حاصل من قطع صلة 
رحم وإهمال ألب كسير وأم عاجزة وملا 

نراه من صور باهتة ومؤملة في دور 
الرعاية أو لهذا الكم الهائل من التفكك 

األسري وضحايا الطالق وغيره وجتارب 
الزواج الثاني وإهمال األم لألبناء ونكران 

األب ألبناء الزوجة األولى أو الثانية في 
حالة مزاجية بحتة.

الغرب اليوم يسعى للتواصل األسري في 
شتى صوره ليعطي االنطباع الرائع حلالة 

التواصل تلك منهيا حالة فرضت عليه 
تدعي انه مجتمع مفكك ال يعطي الرتباط 

األسرة أهمية سواء من جانب األبناء 
للوالدين أو العكس.

قد تختلف املجتمعات البشرية في طرق 
التواصل من خالل عادات وأعراف أو 
من خالل دين، فخروج االبن واالبنة 

من منزل األسرة لدى الغرب فرضته ما 
سبق ذكره من عادات لكنه أبدا ال يقطع 

التواصل مع األسرة.
كنت أملس ذلك من خالل تواجدي في 
دول أوروبية عدة، هناك تواصل ليس 
بني األب وأبنائه فقط بل ميتد ليصل 

الى اجليل السابق.. فعادة ما أرى أسرة 
كبيرة تخرج في نزهة أو مخيم أو مطعم 

أو ماله تتكون من األبوين واألبناء 
واجلدين سواء من طرف الزوجة أو من 
طرف الزوج في زمان لم تعد فيه األسر 
الكويتية تخرج مع زوجة االبن أو زوج 

االبنة.
نحن نأخذ القشور كقدوة، نركز على 

السلبيات متناسني عن تعمد أو ما 
يشبه التعمد اجلوانب احلميدة والراقية 
ضاربني عرض احلائط بعادات محمودة 
لعوائل الكويت القدمية ومبا حث عليه 

ديننا احلنيف.. فانفكت أواصر وضاعت 
عالقات وزاد االنفصال أحيانا بني 

أصحاب الدم الواحد.
وهؤالء الذين رموا األبناء في حضن 
اخلادمة نلمس نقيض هذا في الغرب 

أبناء من جميع األعمار واألجناس 
مترابطني في خروج واحد ونزهة 

مدروسة وحتى السفرات.. أين االبن 
الذي يسافر مع والديه اليوم بعد ان 

يصل الى سن املراهقة؟ وكم عدد األبناء 
من اجلنسني من يحرص على الزيارات 
العائلية؟ وكم زوجة جتامل أسرة الزوج 

في خروج أو زيارة؟ وكم زوج ابنة 
يسعد األسرة اجلديدة بتواصله؟

عالقات أخذت منحى خطرا وجافا 
وسلبيا وتفوق الغرب علينا في ذلك كما 

امنحت صورة اجلفاء عن أفراده.

almesfer@hotmail.com

nasser@behbehani.info

دلو صباحي

نوافذ

كلمات


