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الوافدون سبب 
مصائب الكويت

كثر احلديث بأن الوافد سبب 
مشاكل عديدة في الكويت 

كاخللل في التركيبة السكانية، 
مشكلة الزحام في الطرقات، 

ازدياد البطالة للعمالة الكويتية 
وغيرها من األمور التي أصبح 
الوافد شماعة نعلق عليها كل 
مشاكلنا، ومبا أن الوافد ليس 

له عضو يدافع عنه في مجلس 
األمة وال نقابة تدافع عن حقوقه 

أو مطالبه وإن طالب بحقوقه 
ارتفعت األصوات ضده بقول 

»احمد ربك« و»مو عاجبك اطلع« 
لذا أعتقد من واجبي ان أوضح 

عدة أمور بخصوص اإلخوة 
الوافدين.

عندما صرحت السيدة هند 
الصبيح وزيرة الشؤون 

االجتماعية والعمل بأن الكويتيني 
عمالة غير ماهرة مت فهم مقولتها 

بشكل خطأ ومت تداولها بأن 
الكويتيني غير أكفاء أو انهم 

ليسوا ماهرين بوظائف معينة 
كانتقاص من قدرهم، ولكن من 

شاهد املقابلة جيدا يعلم انها 
تقصد بالوظائف التي ال يرغب 

الكويتيون العمل بها ومثال 
على ذلك صباغ، حداد، عامل 

نظافة وغيرها، وفي حال جدية 
احلكومة بتكويت هذه الوظائف 

من الصعب أن جتد كويتيا 
يقدم عليها لصعوبة الوظيفة 
ومشقتها واال ملا احتجنا الى 
عمالة وافدة في األصل. ومن 

جانب اخر هناك حاجة ملختصني 
في تخصصات مختلفة مثل 

االستشاريني وقد ال تسّد العمالة 
الكويتية هذا النقص لعدم وجود 
خبرة كافية أحيانا حيث انه من 
املعتاد ان الكويتي يبقى بجهة 

عمله ال يغيرها حتى التقاعد اال 
فئة قليلة تتنقل بني الوظائف 
والقطاعات وتكتسب اخلبرة 

وهذه الفئة قد ال تغطي احتياج 
سوق العمل. لكل مؤسسة أو 

وزارة احلق في اختيار موظفيها 
اذا لم يكن هناك كويتي يسد 
هذه الوظائف ومن املخزي أن 

يتم تسريب بيانات موظفني 
مختصني وافدين مع رواتبهم 

ويبدأ البعض باحلسد ويتساءل 
»ليش معاشه هالكثر؟« فالراتب 
يحدد حسب العمل واخلبرة ال 

اجلنسية.
بالنسبة خللل التركيبة السكانية 
يلقي باللوم على الوافدين انهم 
سبب الزحام في الكويت وهنا 

نتساءل اين دور احلكومات 
املتعاقبة في التخطيط للزيادة 

في عدد السكان؟ البنية التحتية 
املتوافرة للنقل هي الشوارع 
فقط وظلت شبكة الطرقات 

نفسها حتى تفاقمت املشكلة 
ثم بدأوا في التوسعات مؤخرا، 
فماذا بيد الوافد اذا لم يجد اال 

الشارع لكي يستخدمه حتى 
يصل الى عمله؟ وال ننكر أن 
هناك عمالة زائدة عن احلاجة 
تصول وجتول في الشوارع 

وأتت عن طريق جتار اإلقامات 
الذين نسمع عنهم وال نراهم 

حيث إنهم غرروا بالوافد للقدوم 
من أجل العمل في الكويت 

واستغلوا ظروفه، وبدال من 
معاقبة جتار اإلقامات نعاقب 

الوافد ونصب جام غضبنا عليه.
كما كثرت التصريحات عن 

فرض ضرائب على الوافدين 
وهو باألمر الغريب حيث ان 
الضرائب تستخدم لتمويل 

الدولة وتطبق على اجلميع لكي 
يشعروا بأنهم سواسية ال أن 

يستخدم الوافدون كأداة لتمويل 
البلد ويتم تصفيتهم بهذه 

الطريقة رغم ان قدومهم للكويت 
لتحسني املعيشة واال من يترك 
بلده ويغترب اال للقمة العيش؟ 

وفي حال اقرار الضرائب 
ستعاني العمالة الوافدة ذوي 

الرواتب املتدنية من غالء املعيشة 
ولهذا انعكاس سيئ.

علينا االعتراف بأن العمالة 
الوافدة احد اسباب رخاء املواطن 

فإن انخفض عددهم ستقابلها 
مشاكل أخرى كمشقة احلياة 

ملن سيحل بهذه الوظائف وعدم 
قبول الكويتي بنفس راتب 
الوافد والعزوف عن بعض 

الوظائف وغيرها من مشاكل. 
هذا ال يعني انني ضد ان تكون 
الكويت غالبية عمالتها كويتية 

ولكن يجب أن تعالج األمور 
مبنطق وبدون ظلم، وفي ظل 

وجود النفط واالعتماد عليه بهذا 
الشكل سيكون كل ما يطرح 

مجرد كالم لن ينفذ. 

دعوة للتفكير

توطئة: عندما تعرض سيارة قدمية مستعملة 
هرمة »قرمبع« للبيع ستجد العشرات ورمبا 
املئات من سيخوضون غمار مزادها بغرض 

شرائها سواء كان شخصا مهتما بقيمة السيارة 
أو حتى شخصا جاء للفرجة و»الطماشة« أو 

شخصا جذبه اليها رخص ثمنها، فرخص ثمنها 
يفرض بل يجذب أعداد املزايدين عليها كذباب 

على حلوى مكشوفة، ولكن عندما تعرض 
املاسة حرة نادرة للبيع فلن جتد سوى بضعة 

أشخاص ال يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة 
يأتون للمزايدة عليها ومثلهم أو أقل يحضرون 

للفرجة اهتماما بهذه القطعة النادرة وملتابعة 
ملن تؤول أو من سيملكها، وبني احلالتني فإن 

زيادة عدد املزايدين أو قلتهم ألي من السلعتني 
ال يرفع من سعر السيارة »القرمبع« وال 

يقلل من سعر األملاسة احلرة النادرة، فتبقى 
»القرمبع« قرمبع مع زيادة املتابعني واملزايدين 

عليها وتبقى األملاسة أملاسة مع قلة املتابعني 
واملزايدين.

> > >
تابعت عبر اليوتيوب كلمة رئيس مجلس 

األمة األسبق أحمد السعدون في ندوة جمعية 
احملامني التي عقدت في اخلامس عشر من 

الشهر اجلاري ووجدت ان عدد مشاهداتها لم 
يتجاوز الـ ١١٢ مشاهدة على العمالق اليوتيوب 
رغم ان ما قاله السعدون في تلك الندوة وعلى 
مدار ساعة كاملة يهم كل بيت كويتي بل يهم 
كل مواطن كويتي منفردا، واستغربت كيف 
للصندوق االسود السياسي الكويتي احمد 

السعدون ان يفتح فمه ويتحدث بكالم خطير 
حدا على جميع االصعدة وال يهتم سوى ١٢٢ 
شخصا فقط شاهدوا الڤيديو، وهو الڤيديو 

الذي خلص فيه احمد السعدون احلالة الكويتية 

السياسية بأكملها من ألفها إلى يائها، واختصر 
مشكلة نعيشها منذ ٤٥ عاما في اقل من 

٦٠ دقيقة، وفصل فيها بل شرح - بتشديد 
الراء- مشكلتنا السياسية املزمنة بدءا من أزمة 
الصراع السياسي على النفوذ مرورا باإلسكان 

والصحة وانتهاء مبشكلة الرياضة واإليقاف 
الذي هو حديث العامة اآلن مع االستجواب 

الثالثي.
> > >

أحمد السعدون اختصر كل منهج األزمة 
السياسية الكويتية بـ »برشامة« واحدة ولكن 

وعلى الرغم من هذا لم يهتم سوى ١١٢ شخصا 
مبتابعة ومطالعة الڤيديو الكامل لكلمته.

> > >
كما قلت أحمد السعدون هو الصندوق االسود 

للحالة السياسية العامة للبدل منذ الستينيات 
وان حكى هذا الرجل فعلى اجلميع اإلنصات 

ملا يقوله، ولكن لألسف هذا لم يحصل ومقطع 
الڤيديو اخلاص به لم يشاهده سوى قلة القلة، 

على الرغم من ان فاشينيستا تتحدث عن أمور 
تافهة كأن تتحدث عن الكونتور وخطوطه أو 

عن مطعم ياباني جديد يقدم اآليس كرمي املغلي 
قد تنال اكثر من ٢٠ ألف مشاهدة وإعجاب في 

اقل من ٢٤ ساعة.
> > >

هنا املشكلة، واملشكلة ليست مشكلة أحمد 
السعدون، بل مشكلة عقلية مجتمع، ڤيديو 

كونتور فاشينيستا تافهة ينال ٢٠ و٣٠ ألف 
متابعة وإعجاب من ذات املجتمع، وشخص 

محنك سياسي ومختص يلخص لك مشكلتك 
ومشكلة بلدك بل يطرح احللول التي ستضمن 

لك وألبنائك مستقبال افضل ال يجد الڤيديو 
اخلاص به اكثر من ١١٢ مشاهدة من بني مجتمع 

»يتحلطم« ليال ونهارا عن وجود فساد وعن 
ضرورة محاربة الفساد والنهوض بالبلد.

> > >
لو ان هذا املجتمع تابع خطاب السعدون كما 
يتابع مهابيل السوشيال ميديا ولو من باب 

الفضول لكنا افضل حاال، السعدون كما ذكرت 
وأكرر وأعيد قام بتلخيص مشكلة احلالة 

الكويتية وقدم احللول بل كشف اخلافي من 
األمور وقدمها على طبق من ذهب.

> > >
أحمد السعدون يقول في تلك الندوة: كيف ملن 

يدعي الدفاع عن احلريات أن يقوم برفع قضايا 
على مغردين أو منتقدين له؟ معتبرا السعدون 

ان ما يطرح في وسائل االعالم ووسائل 
التواصل رأي ال يجوز احلجر عليه او مالحقة 
صاحبه، السعدون قال ذلك وهو لم يقم برفع 

قضية ضد أي كاتب أو مغرد أو وسيلة إعالمية 
منذ خوضه العمل السياسي.
> > >

اذا أردت ان تعرف عما أحتدث فقم بالدخول 
الى اليوتيوب وابحث عن »احمد السعدون 

ندوة جمعية احملامني«، هناك تكمن احلقيقة 
وهناك يكمن التلخيص السياسي للحالة العامة 

الكويتية اليوم وأمس بل غدا أيضا.
> > >

من خالل تلك الكلمة ستجد مثال وذلك على 
سبيل املثال ال احلصر ان االستجواب األخير 
لوزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 

ليس استجوابا مستحقا بل ليس من األولويات 
وان أبعاده سياسية بالدرجة االولى وليس 

استجوابا هدفه الرقابة الشعبية وال حل املشكلة 
بل انه جزء من صراع أطراف سياسية نافذة 

مستمر منذ ٢٠ عاما. 

متثل اململكة العربية السعودية وجمهورية 
مصر العربية أعمدة البيت العربي أو على 

األقل ما تبقى من أعمدته، وهما األساس الذي 
سيبني العرب عليه ما هدمته الثورات والثورات 

املضادة.
التحالف السعودي- املصري كان وال يزال 

ضرورة استراتيجية عربية ملواجهة التحديات 
الوجودية التي تهدد األمن القومي العربي، كخطر 

التقسيم والتدخل اخلارجي واإلرهاب وغيره.
لذلك ال ميكننا أن نتصور أن تشوب العالقات 
السعودية- املصرية أي شائبة، فاملصالح التي 

جتمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما.
بالنسبة ملصر كان للدور السياسي واالقتصادي 
واإلعالمي السعودي الفضل الكبير في استقرار 

احلكم في مصر، وعلى سبيل املثال وللتذكير 
موقف امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز 

الداعم للجيش املصري في عملية إزاحته حلكم 

اإلخوان ومباركته املبكرة لذلك- املنح والودائع 
املليارية التي قدمتها السعودية ودورها في 

استقرار االقتصاد املصري-، والدعم اإلعالمي 
الذي قدمته قناة العربية للثورة املضادة منذ 

بدايتها.
أما بالنسبة ألشقائنا في السعودية، فيكفي أن 

نذكرهم بأن انتشار الدول الفاشلة حول املنطقة 
ميثل خطرا كبيرا جدا بل هو أم املخاطر جميعها 

كاإلرهاب والتمدد اإليراني والتقسيم ودليل 
ذلك االنعكاسات األمنية لفشل العراق وسورية 
واليمن على النظام اإلقليمي العربي واخلليجي 

على األخص.
بل ان جتربة فشل دولة صغيرة كاليمن نسبة 

ملصر، أدى إلى تكبد اخلليجيني والسعودية 
حتديدا، أعباء عسكرية وسياسية ومالية كبيرة، 
فكيف لو حتولت اجلمهورية املصرية إلى دولة 

فاشلة هي األخرى؟!

ختاما العالقة بني مصر والسعودية يجب أن 
يسودها التفاهم أو على األقل بعض منه، وحتى 

لو اختلفت الرياض والقاهرة وهو أمر متوقع 
لكثرة امللفات الساخنة في املنطقة وتعدد الرؤى 

حولها، فاملهم أال تتحول األزمة السياسية احلالية 
إلى صراع سياسي.

اخلالصة: يجب أن يأخذ املصريون في االعتبار 
أن فترة الوفرات املالية في اخلليج قد انتهت، 
وبدأ العجز يدب في ميزانياتها والتقشف في 

سياساتها املالية، وذلك يحتم تقليص الدعم املالي 
للمصريني.

ومن جهة أخرى يشكل وقوف مصر على 
احلياد في امللف السوري مكسبا للخليجيني 

)ألنه يكشف النظام السوري ويعريه( ومكسبا 
للمصريني أيضا، ألن ال يخسروا أشقاءهم 

اخلليجيني والشعب السوري وليتفرغوا حلل 
قضاياهم احمللية امللتهبة.

كل يّدعي وصال بليلى، فـ )ليلى( في حديثنا هي 
االعتدال والوسطية التي يدعي الكل الوصل بها، 

فهذا مجنون بن عامر او مجنون ليلى واسمه 
احلقيقي قيس بن امللوح يقول فيما اشتهر عنه 

من ابيات في حبه لليلى العامرية:
بليلــى وكل يدعــي وصــال 

وليلــى ال تقــر لــه بــذاك...
إذا اشــتبكت دموع في خدود

تباكى... تبني مــن بكى ممــن 
فأما مــن بكى فيــذوب وجدا

تباكى... بالهوى من قد  وينطق 
ولو أني استطعت كففت طرفي

فلم أبصــر به.. حتــى أراك...
يتم ذكر هذه األبيات عادة وباألخص البيت 
األول منها ملن يدعي أمرا والواقع والوقائع 

تخالف ما ادعاه وهو ابعد ما يكون عما ادعاه.
فإذا أخذنا مفهوم االعتدال والوسطية كمثال 

سنجد ان الكل يدعي الوصل بها وانه من أهلها 
وأنها نهجه وحياته التي يحياها، ومحدثكم ليس 

استثناء من ذلك.
السؤال كيف نعرف او نقيس هذا املفهوم وما 
املعايير الضابطة له حتى منيز صاحب الفكر 

املعتدل الوسطي عن غيره؟
االعتدال في اللغة: من القصد في االمور 

والتوسط فيها.
والوسطية في اللغة: من العدل والتوسط بني 

الطرفني.
اال ان وضع معايير متفق عليها أمر ليس 

بالسهل، فهل نعتمد مرجعية األديان أم مرجعية 
اإلنسان في ضبط معايير االعتدال والوسطية، 
وإذا اعتمدنا مرجعية األديان فأي دين نعتمد 

معاييره، وإذا اعتمدنا مرجعية االنسان فأي 
إنسان نأخذ مبعاييره، فاألمر بال شك ليس 

بالسهل وهو األمر ذاته الذي يجر الناس 
املختلفني في األديان واألفكار عادة الى اخلالف 

والشقاق، وباألخص إذا تعصب كل صاحب 
معتقد مبعتقده وكل صاحب فكر بفكره.

وعند ذلك يبقى املؤشر األقوى ملدى امتثالنا 
ملفهوم االعتدال والوسطية هو مدى قدرتنا 
على فتح عقولنا آلراء مخالفينا فذلك برأيي 

هو املؤشر األبرز العتدالنا ووسطيتنا فبمقدار 
صدقنا وإخالصنا سنظل نبحث عن احلق حتى 

نصل له من غير تعصب وال تشنج فنقترب 
تارة من احلق ونبتعد عنه تارة كما هو ترموتر 
احلرارة حتى نصل الى قلب احلقيقة ونصيب 

كبدها بتوفيق من اهلل سبحانه وتعالى أوال 
وأخيرا، وعند ذلك نكون قد امتثلنا باقتدار 
ملفهوم االعتدال والوسطية، فنحن أمة كما 

وصفنا اهلل تبارك وتعالى )أمة وسطا(.
ولنا في معايير اإلمام الشافعي رحمه اهلل في 

مفهوم االعتدال والوسطية في قبول اآلخر 
واحترام آرائه والتعايش معه مثاال رائعا في 

احلكم على اآلراء املخالفة والتجرد في البحث 
عن احلق، ومن ذلك تلك املقولة الشهيرة التي 

اطلقها قبل قرون عديدة وما زالت راسخة في 
اذهان الناس يتداولونها ويستدلون بها حتت 

عنوان االعتدال والوسطية وعدم التعصب 
للرأي وان كان الرأي موثوقا به متاما حيث 

يقول:
إن قولي صواب يحتمل اخلطأ وقول غيري 

خطأ يحتمل الصواب
فترك الشافعي بهذه املقولة الباب مواربا لنفسه 

ولغيره لتفهم الرأي اآلخر وإمكانية االقتناع به 
إذا توافرت دالئل تقويه وترجحه على رأيه.

وقال أيضا في مقولة أخرى: ما جادلت أحدا إال 
متنيت أن يظهر اهلل احلق على لسانه دوني! 
فبمجرد تقديرك واحترامك وتفهمك الجتهاد 

غيرك وبحثه ومحاولته إصابة احلق تكون 
حينها قد امتثلت ملفهوم االعتدال والوسطية، 

وال يستلزم هذا التفهم وهذا التقدير آلراء 
اآلخرين اتباع قناعاتهم واالقتناع بأفكارهم، 
فالتفهم واالحترام والتقدير شيء واالقتناع 

واالتباع شيء آخر متاما.
فليس من السهل أطر الناس وجرهم جرا إلى 
معتقداتنا وأفكارنا وما نؤمن به، بل ليس أمرا 
واقعيا وال ممكنا، ولذلك نحتاج إلى التعايش 

وتقبل اآلخر واالقتراب أكثر وأكثر من بعضنا 
البعض حتى منتثل لهذا املفهوم العظيم مفهوم 
االعتدال والوسطية، فإن حققنا ذلك نكون قد 
سرنا على الطريق املوصل للعيش معا بسالم 

وأمن ووئام وهذا هو غاية املرام.
ونختم بهذا الدعاء وهو من أشهر أدعية 

املصطفى عليه افضل الصالة والسالم والذي 
ينم عن رغبة صادقة منه إلى التوصل للحق 
وذلك باالستعانة بربه وخالقه سبحانه لكي 

يوفقه إلى إبصار احلق واتباعه وإبصار الباطل 
واجتنابه، كما انه ابلغ تعبير على توسطه 
واعتداله وعدم تعصبه لرأيه عليه افضل 

الصالة والسالم.
والدعاء هو: اسأل اهلل أن يرينا احلق حقا 

ويرزقنا اتباعه.. ويرينا الباطل باطال ويرزقنا 
اجتنابه.. اللهم آمني.

والسالم ختام.

waha٢waha٢waha@hotmail.com

@almutairiadel

@awadh٦7
Awadh٦7Note@gmail.com
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صالح الساير 

في عام ١9٦٠ بدأ عالم النفس األميركي د.ستانلي ميلغرام 
أبحاثه القيمة حول »االنصياع للسلطة« بهدف فهم أسباب 

السلوك العدواني للجنود النازيني والذي برره أكثرهم 
»بأنهم مجرد جنود يطيعون األوامر«، فقام ميلغرام 

بتصميم جتربة ستصبح بعد ذلك عالمة فارقة في تاريخ 
علم النفس.

التجربة باختصار تقوم على وضع مشارك متطوع أمام 
جهاز صعق كهربائي موصول بيد شخص آخر )ممثل( في 
غرفة منفصلة، ثم يطلب املشرف )ممثل أيضا( من املتطوع 
أن يوجه أسئلة محددة للشخص، وإذا أخطأ يقوم بصعقه 
بشحنة كهرباء مؤملة، ثم تتضاعف الشحنة الكهربائية أكثر 

في كل مرة يخطئ الشخص باإلجابة.. في البداية، يتم 
صعق املتطوع بشحنة كهربائية مقدارها ٤٥ ڤولت فقط 

ليتمكن من تقدير درجة األلم، وهي باملناسبة الصعقة 
الوحيدة احلقيقية في التجربة. الغريب واملؤلم أن أكثر من 

7٥٪ من املشاركني في هذه التجربة وصلوا إلى الصعقة 
القصوى وهي ٤٥٠ ڤولت، كانوا متضايقني وخائفني من 

سماع أصوات األلم وصرخات التعذيب من األشخاص 
املوصولني بجهاز الصعق الكهربائي، وبعضهم كان يصرخ 
بأنه مريض بالقلب ويعاني ذبحة وعلى وشك أن ميوت.. 

ومع هذا، كان 7٥٪ من املشاركني ينظرون للمشرف 
ويستأذنون في التوقف لكنهم يواصلون التعذيب بعد أن 

يطلب منهم املشرف االستمرار بالتجربة!
> > >

يقول ميلغرام: نتائج هذه التجربة مقلقة حقا، وهي ترجح 
أن الطبيعة البشرية غير جديرة باالعتماد عليها في إبعاد 

االنسان عن القسوة والعنف واملعاملة غير اإلنسانية، عندما 
تتلقى األوامر من سلطة فاسدة، فإن نسبة كبيرة من الناس 

مستعدون لتنفيذ ما يؤمرون به دون أخذ طبيعة األمر 
ونتائجه املؤملة بعني االعتبار، وبال قيود يفرضها الضمير.. 

تأملوا في هذا، إذا متكن »مشرف« مجهول من أن يوجه 
األوامر ملجموعة من البالغني لتعذيب رجل في اخلمسني من 
عمره يصرخ ويتألم، ويخضعونه لصعقات كهربائية مؤملة 

رغم احتجاجه ومرضه، فال يسعنا إذن إال أن نتساءل ما 
الذي تستطيع عمله احلكومات مبا متلكه من سلطات أوسع 

وأجهزة وأدوات تشرعن األوامر والعنف!
> > >

من النتائج املؤملة أيضا التي كشفتها جتارب ميلغرام ما 
يتعلق بارتباط الطاعة بعقلية القطيع، إذ كشفت أبحاث 

وجتارب أخرى عن زيادة درجة الطاعة واخلضوع للسلطة 
بني املجموعات أكثر مما هي عليه بني األفراد، ومرد ذلك 

أن الفرد ضمن اجلماعة يتصرف مبشاعر أقل باملسؤولية 
ويجد أفعاله مبررة طاملا أن »اجلميع يفعل هذا..«. 

> > >
الحظوا.. حديث ميلغرام ودراساته كانت موجهة أساسا 
لفهم العنف املفرط من قبل اجلنود النازيني ضد اليهود 

حتديدا، فما الذي ميكن أن يقوله علم النفس وعلم االجرام 
عن العنف والقسوة والوحشية التي حتدث في الشرق 

األوسط اليوم على يد أبناء البلد الواحد والدين الواحد؟! 
أعدت قراءة الكثير من أدبيات احلرب العاملية الثانية، 

وشاهدت معظم األفالم الوثائقية حول تلك الفترة، وزرت 
تقريبا كل معسكرات االعتقال النازية من داخاو وميونخ 
وبرلني في أملانيا، إلى آوشفيتز وبيركناو في پولندا، إلى 

تيريزين في التشيك وغيرها، وأستطيع أن أقول بكل 
ثقة أن العنف والوحشية التي متارس بيننا اليوم، أكبر 

بأضعاف املرات من وحشية النازيني.
كيف نفهم وحشية رجل يوجه عدة طعنات جلثة قتيل.. 

يفعل هذا وهو يبتسم للكاميرا؟ بأي تفسير ميكن أن 
نتحدث عن رجل يقطع رأس إنسان ويركلها برجله وهو 
يضحك؟! هذه ليست سادية، ألن السادية مرض يصيب 

عدد محدود من األفراد، أما هذا العنف اجلماعي الذي 
»يتحجج« بالدين فهو يتجاوز مبراحل أبشع صور السادية.

على غرار هوليوود مركز صناعة األفالم األميركية 
اشتهرت السينما الهندية باسم »بوليوود« التي تنتج 

سنويا ما يقارب ربع االنتاج السينمائي في العالم، 
وجتد أفالمها رواجا في العديد من الدول أهمها بريطانيا 
وأميركا واستراليا والصني، واألخيرة تشتري من الهند 

٥٠ فيلما كل عام. وتنتج الهند أفالما ناطقة بأكثر من ٢٠ 
لغة هندية إضافة لإلجنليزية. وان كان النقاد يطلقون 

على بوليوود لقب )حارسة التراث الهندي( بسبب 
محافظتها على األصالة، فإنها تصر، أيضا، على ممارسة 
دورها الطليعي ونقد العادات املوروثة والسعي إلى تغيير 

اجلوانب السيئة في التقاليد.
> > >

في الفترة املاضية شاهدت فيلمني ميكن تقدميهما كمثال 
على الدور االجتماعي اإليجابي الذي تلعبه بوليوود 

في وجدان الشعب الهندي العظيم. الفيلم األول اسمه 
DANGAL ويروي قصة حقيقية لشخص لم يتمكن من 

مواصلة رياضة املصارعة، وألنه لم يرزق بولد، قرر 
تعليم ابنته أصول املصارعة في مجتمع يقلل من شأن 

األنثى ويرى في املصارعة لعبة ذكورية، فيتعرض األب 
وابنته لضغوط اجتماعية وبيروقراطية شتى لكنهما 

يصمدان وتبرز الفتاة في حلبات املصارعة وتهزم 
الفتيان، إلى أن تتمكن من متثيل بالدها في مباريات 

دولية لتحقق أول ميدالية ذهبية للمصارعة النسوية في 
الهند!

> > >
الفيلم الثاني حمل اسم PINK متثيل النجم الهندي 

األشهر اميتاب باتشان، ويؤدي دور محام بارز يدافع 
عن فتاة قامت بشج رأس شاب أثناء تلبيتها لدعوة منه 

لقضاء سهرة معه. وفي احملكمة يقوم محامي املدعي 
باالتكاء على النظرة التقليدية جتاه املرأة لتأكيد انحراف 

الفتاة املدعى عليها، مثل )السكن املستقل عن األسرة( 
فيجتهد محاميها لتفنيد هذه النظرة الدونية التي حتكم 

على املرأة مسبقا بسبب سكنها املستقل في حني ال تفعل 
هذا مع الرجل. والفيلم ينطوي على تفاصيل جريئة 
أخرى، تؤكد أن بوليوود رغم حرصها على األصالة 

الهندية لم تغفل عن واجبها الثقافي ودورها املؤثر في 
سبيل اإلصالح االجتماعي.

ميلغرام واالنصياع 
للسلطة

حارسة التراث.. 
ماذا فعلت؟
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