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وباء قاتل.. »ڤيروس« خطير.. اخترق البيوت.. دمر أساسها 
وأعمدتها.. وقضى على مبادئها وقيمها.. لم يقف.. 

وصل إلى قلب الوطن.. من وزارات ومؤسسات ومجالس.. 
وجامعات ومعاهد ومدارس.. حتى أصاب جسد املجتمع بالشلل.. 

إنه وباء التعصب القبلي والطائفي املدمر للشعوب.

>>>

شاهدنا في السنوات األخيرة كيف يدافع النائب عن الوزير 
ألنه من القبيلة أو الطائفة نفسها وكيف يبارك ألبناء قبيلته 

لقبولهم بالسلك العسكري وهو نائب املفترض أنه ميثل األمة.. 
فهذا يتصادم مع ما جاء في املادة 108 من الدستور بأن »عضو 

املجلس ميثل األمة بأسرها ويرعى املصلحة العامة..«، ال مصلحة 
القبيلة أو الطائفة. ورأينا تصرفات البعض كيف يصوبون سهام 
القبلية والطائفية على الوطن بغض النظر عن أصحاب الكفاءات 

لتعيني أبناء القبيلة أو الطائفة!

>>>

إنه وباء يصيب النفوس باحلقد.. والقلوب بالسواد.. وأصحاب 
الكفاءات باإلحباط.. والشعوب بالتفكك.. والوزارات بالتخلف.. 

واالقتصاد بالنزول واالنحدار.

>>>

نحتاج الى دواء.. للقضاء على الوباء.. وأفضل عالج تقدمي 
مصلحة الوطن على جميع املصالح، ونشر الوعي في كل األحياء 

واملناطق لنقضي على التعصب ونكون على قلب رجل واحد.

من هم »البدون«؟ أليس هؤالء هم من أخفوا جنسياتهم األصلية 
للحصول على اجلنسية الكويتية ذات االمتيازات الذهبية املؤدية 

إلى طريق الرفاه؟
جاءت هذه األسئلة من قبل البعض أثناء نقاش دار في ديوانية 

تضمن مجاميع طيبة من أهل الكويت.. على عهدة الراوي. 
طبعا أحد احلضور، أكد أن أهل الكويت معروفون، وال داعي 

للبعض أن يدعي أنه كويتي وهو معروف أنه من بلد آخر، 
وجنسيته معلومة لدى الدولة.

أجمل ما باحلوار هو االنصاف، نعم االنصاف، هذا ما قاله 
وأكد عليه »بو فهد«، وهو أحد رواد الدوانية عندما فند بعض 

االتهامات واالقاويل واحلكاوي بشأن قضية البدون، فكان رأيه 
عبارة عن سرد موضوعي لقضية البدون مبعلومات قيمة، 

معظم جيل الشباب ال يعرفونها على حد قوله، وأود طرح أهم ما 
تفضل به من حقائق تؤكد أن مسمى »البدون« حقيقي وموجود 

منذ 50 عاما، وهم كويتيون مع وقف التنفيذ.
أكد بو فهد.. أن هناك مجاميع منذ الثالثينيات واألربعينيات 
واخلمسينيات وقبل ذلك، كانوا يعيشون في بادية الكويت، 
وكان أمير البادية واملسؤول عنهم آنذاك هو الشيخ صباح 
الناصر الصباح )رحمه اهلل( الذي كان يعرفهم عز املعرفة، 

ويعرف مساكنهم، وكان يؤكد على والئهم للكويت، كثيرون 
من هؤالء لم يحصلوا على اجلنسية الكويتية حتى وقتنا 

هذا، ألسباب كثيرة منها ما هي معلنة ومنها غير معلنة، ولكن 
أبرزها كانت وفاة الشيخ صباح الناصر في عام 1957 أي 
قبل قانون اجلنسية الذي صدر في عام 1959، األمر الذي 
أفقدهم سند شهادة أمير البادية، واصبحوا بال سند في 

جلان اجلنسية في شرق وجبلة ومرقاب في عامي 1962/1961، 
وهؤالء مازالوا ميلكون مستندات تؤكد تواجدهم القدمي أي 
قبل قانون اجلنسية وقبل استقالل الكويت، وحافظوا على 

اقامتهم إلى يومنا هذا.. فكيف ترون هؤالء؟ هل هم مستحقون 
للجنسية أم ال؟

فمعظم احلضور.. نطقوا بكلمة واحدة يا »بو فهد« معقول 
هالكالم »واهلل هذول حرام بدون«، اجلميل في النقاش أن 

البعض لم يكن يعلم بقضية البدون وتداعياتها، والبعض منهم 
يعتقد أن كل البدون جاءوا الى الكويت في زمن الثمانينيات 

واخفوا جنسياتهم، وذلك نتيجة االشاعات التي يتم تداولها منذ 
زمن بعيد خاصة ما بعد حترير الكويت، فمعلومة »بو فهد« 

غيرت نظرتهم للقضية، ولم يتوقف »بو فهد« عند هذا احلد بل 
استرسل في كشف حقيقة هذه القضية بشكل واسع وبتفصيل 

يحمل ضميرا إنسانيا، وانتقل من محاوره إلى طرح األسئلة 
على احلضور من باب تقدمي املعلومات عما يسمى بالبدون.

٭ كيف ترون من عملوا في شركة نفط الكويت في اعوام 1948 
و1952 و1956 وهم اليزالون بدون جنسية رغم أنهم يعملون 
آنذاك كعمال كويتيني؟ تخيلوا معي ذاك الزمن جيدا واحكموا، 

هل يعقل أن نطلق على هؤالء بدون؟
٭ كيف ترون من درس في مدارس الكويت وهم أطفال 

كويتيون في اعوام 1955 و1956 و1957 وكان والدهم هو من 
يرسلهم للمدرسة وينتظرهم في نهاية الدوام، وهؤالء ال يزالون 

بدون جنسية وأعمارهم قاربت السبعني عاما ومنهم من توفاه 
اهلل، تصوروا معي أوضاعهم؟

٭ كيف ترون من عمل في السلك العسكري في اعوام 1955 
و1957 و1959 وخدموا الكويت ومنهم من كان من يحمل وثيقة 

سفر كويتية أي قبل صدور اجلنسية، وهؤالء مازالوا بدون 
جنسية؟

٭ كيف ترون من شاركوا وقاتلوا في احلروب العربية في 1967 
و1973 حتت راية واسم الكويت، هؤالء إلى اآلن بدون جنسية؟

كانت اسئلة »بو فهد« كثيرة لرواد الديوانية، واختصروا ردهم 
في جملة أصيلة »هذول إخوة لنا باملواطنة وإنصافهم أمر غاية 
في األهمية، وجزاك اهلل خيرا يا بوفهد كونك بينت لنا حقيقة 

ما كنا نعلم تفاصيلها«، وقال بو فهد يا جماعة ليس كل ما يقال 
عن البدون من اتهامات وقصص صحيحا، لذا علينا أن نقف مع 

حقوقهم وال نساهم ونهضم استحقاقهم.
فليس هؤالء من اخفوا جنسياتهم بل هناك من اخفوا ضمائرهم 

بعيدا عن احلقيقة التي يعلمونها جيدا بأن هؤالء كويتيون 
أكثر من بعض ممن حصلوا على اجلنسية.. فإنصافهم واجب 

إنساني.
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مطلق الوهيدة

من اجلميل حقا أن نرى تهافت الشباب نحو 
ميدان الثقافة واألدب ومحاولة ترك بصمات 

لهم على أبوابه وشق طريقهم في طريقه 
الطويلة، والتي تتطلب جلدا وإبداعا وإنتاجا 

ميأل الفراغ الروائي الرصني ويحفز املجتمع في 
الوقت نفسه على االتخاذ من القراءة املنتظمة 

سبيال للتزود باملعرفة والعلوم املختلفة.
كثرت في الفترة األخيرة الروايات القصصية 

احمللية واإلصدارات املكتبية لكثير من 
الشباب، وبزيارة خاطفة ملعرض الكتاب 
احلالي يتبني للزائر مدى التوسع الكبير 
للمؤلفات الروائية واخلواطر الشخصية، 

وباإلجمال فإن أغلب هذه التي تسمى 
»روايات« ما هي في احلقيقة إال تقييد 

ملجريات احلياة اليومية ليس إال، وقد صيغت 
بلهجة عامية رديئة، وافتقدت متانة العبارة 

وعمق الرواية والهدف املراد إيصاله للقارئ 
في النهاية، فضال عن احتواء بعضها على ما 
يثير الغرائز ويحفز الشهوات بصورة فجة 

تخلو من الذوق.

مع شديد األسف، فإن »التصنيف« في 
األعوام األخيرة قد أضحى هدفا بحد ذاته 

وليس وسيلة يتوصل بها إلى غاية ما، 
فغاية مراد البعض أن يطرح في املكتبات 
والتجمعات الثقافية مجموعة من الترهات 
والسخافات التي يسميها مؤلفا أو رواية 

ويذيل بها اسمه طلبا للشهرة ومسايرة ملوجة 
الهجوم على الثقافة واألدب، وال يقيم وزنا 
بعد ذلك للنقد الالذع الذي يصيبه ويصيب 

ما أسماه »رواية«، وال يعير اهتماما للفضيحة 
التي تكشف عن ضحالة فكره وضعف لغته 

وقلة شأن موضوعه وتسلله إلى ميدان 
الثقافة واألدب، وهما بريئان منه ومن هم على 

شاكلته.
قيل قدميا: »من ألّف فقد استهدف«، يعني 

أصبح هدفا للنقد والرد عليه من أبناء عصره 
وأهل فنه الذي كتب فيه، ولذا كان كثير 

من العلماء واألدباء مع جاللة قدرهم وسعة 
علومهم يتجنبون التصنيف كونهم يرون 
أنفسهم أقل شأنا من الكتابة أو إضافة ما 

هو جديد، أما الطارئون على موائد األدب 
والثقافة فيرون أن ما يخطونه بأيديهم يعد 

»رواية« رصينة تستحق طوابير املعجبني 
ورمبا طوابير الهازئني للظفر بتوقيعه على ما 

اقترفت أنامله.
العجلة في التصنيف قبل استكمال أدواته 
ومتطلباته، قد يردي موهبة املرء -إن كان 

ميلك حقيقة املوهبة- قبل أن تنضج ثمرتها، 
ويعجل باخليبة قبل الفرح بالثناء، وال أرتاب 
البتة في أن أيا من هؤالء الطارئني على مجال 
الرواية لم يكلف نفسه أبدا ويعرض ما كتب 

على أحد املثقفني والروائيني الثقالء - قبل أن 
يقترف جرم طباعتها - حتى يسمع رأيه أو 
يأخذ بنصيحته، وأعجب من هؤالء الطارئني 

املكتبات التي ارتضت أن تلوث سمعتها 
باحتضانها تلك »الروايات« الهابطة والتي هي 

مبنزلة األدخنة السوداء في األجواء النقية! 
وإلى اهلل تعالى املشتكى.

فيا موت زر إن احلياة ذميمة 
ويا نفس جدي إن دهرك هازل

رمبا لم يسمع الكثير منا عما يسمى 
بقانون اإلفراغ، والذي هو واحد من اهم 
القوانني املتحكمة في حياتنا، هو ببساطة 

قانون نشعره ونستشعره وال نلمسه، 
وليس املقصود هنا بهذا القانون هو أن 
نفرغ املكتب من األثاث او مثال ان نفرغ 

الشارع من السيارات بل هو قانون يعلمنا 
كيف نفرغ أذهاننا وقلوبنا من السلبيات 

ونبدلها باإليجابيات، حيث يحثنا هذا 
القانون على التخلي عن األحقاد ومشاعر 

االنتقام وسوء الظن واحلسد والغيرة التي 

تتملكنا وتؤثر على غيرنا.
وعند تفكرنا في هذا القانون سنجد انه 

من السهل على القلب والذهن اللذين 
تقبال وحتمال هذه الظواهر املرضية ان 

يستبدالها بالظواهر واملشاعر اإليجابية، 
فكما ان العربة ال تسير دون استبدال 

بطاريتها لواحدة اخرى جديدة اكثر كفاءة 
بني فترة واخرى، كذلك هو احلال بالنسبة 

ألفئدتنا.
وبشكل عام ال بد ان نعترف ان هناك 

فترات متر في حياتنا نحتاج من خاللها 

الى ان نرمي بعض الذكريات واملشاعر 
واألفكار املزعجة واملؤملة التي عاشت معنا 
لفترة وان نستبدلها مبشاعر وتصرفات 

اكثر نضجا وخبرة، فنحن نتعلم لنكبر ال 
نكبر لنتعلم!

وليس من املعيب ان يبحث االنسان عن 
الكمال على الرغم من قناعته بان الكمال له 

وحده تذكر بان إهمالك الشيائك اجلميلة 
سيعرضها للضياع والتلف، وأن هناك 

دائما فرصا جديدة في احلياة، تغير وغير 
الكون من حولك.

يقال منذ قرون إن البشرية ستصبح بني 
الهيف والسيف، والهيف هو آفة األمراض 
واملخدرات التي تفقد اإلنسان انضباطيته 

وتشل إنتاجه وتفكيره، والسيف هو ما 
نرى اآلن من اآللة التي تقتل وتلوث وتسفك 

دماء الشعوب املستضعفة في األرض من 
الذين ليس لهم حول وال قوة وكلتا احلالتني 

مخاطرهما على احلياة تدمير وتشريد مفرزة 
بذلك طبقات فيما بعد من الذين ال يؤمنون 

إال بثقافة القتل والتجرد من املسؤولية ألنهم 
أصبحوا فريسة لالمراض واجلوع والبطالة 
املفروضة عليهم من أصحاب السوء والذين 

لو علموا مبا يقومون به من أحداث وما ينتج 
عنها من انعكاسات مستقبلية عليهم شخصيا 
وبلدانهم بدون استثناء لكفوا عنها وثابوا الى 

رشدهم، وحروب املخدرات التي يقصد بها 
الشباب هذه االيام حتتاج الى املراقبة ألنها 

أخطر من حرب اآللة، وال يفوتنا أن نشكر بعد 
اهلل رجال اجلمارك واألمن على ما يقومون به، 
ولكن على املواطن واجب االنتباه ومراقبة ما 
حوله من هذه الظاهرة اخلبيثة، وخصوصا 

العاملني في سلك التدريس ألنهم هدف لهؤالء 
األعداء، وعلى املسؤولني في هذه األمة عربيا 

وإسالميا أن ينتبهوا حتى ال يكون عندهم 
شعوب طائشة التفكير يصعب التفاهم معها 
ويفعلون ما يؤمرون به من هالك ألنفسهم 
ولألمة، ويشددون على املوّرد واملروج لهذه 

املادة اخلبيثة قبل أن يستعصي عليهم 
معاجلتها ويكونوا فريسة ملن ضاعت عقولهم 

وسادت أجسامهم األمراض.
اهلل يستر على العودين

يا فالن من لقمه القاضي
اثنني وراء  صلى  إمام 

صالة سالم على الفاضي

وال تأمنه ولو حلف ميني
معروف من قدره املاضي

وزادوا بحرب نسمها شني
بأمراضي العقل  تلوث 

واهلل يسلط على االثنني
اللي جلبهن وبهن راضي
٭ ال تزر وزارة وزر أخرى: على الدول املصدرة 
للنفط في املنظمة األوبكية أو خارجها أال تأخذهم 

العزة باالثم، وأن يخفضوا مليونا ونصف 
املليون ليقضوا على الفائض الوهمي لهذه املادة 
الثمينة للساحر ذي االلفي وجه أي النفط الذي 

مرشح له في املستقبل أن يتخلص منه ألفا جزء 
بعد أن يكرر في عنابر التكرير النفطية وأال 

يصغوا لبعض األصدقاء الذين تريد أن يدفعوهم 
الى ربيع عربي من نوع ثان وأال يسلكوا 

 To the wrong املزايدات البيزنطية التي تؤدي الى
direction النصيحة تشترى ما تباع، واهلل املوفق.

األدخنة السوداء 
في معرض الكتاب

قانون اإلفراغ

حرب اآللة
وحرب املخدرات

في الصميم

حتت الشمس

رأي


