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هروب الفتيات
السعوديات

يف خطوة �صحيحة �سليمة بادرت
معايل ال�سفرية نبيلة مكرم وزيرة
الهجرة امل�رصية برتجيح م�صلحة
املواطن امل�رصي العامل يف اخلارج
وت�����ص��دت مل��اف��ي��ا جت���ارة الب�رش
وجت��ار الإقامة يف الكويت وم�رص
ف�أ�صدرت ما يتنا�سب مع هذا املوقف
اخلطري بكل �شفافية وحزم ف�أ�صدرت
ال��ق��رارات التي من �ش�أنها حماية
حقوق العمالة امل�رصية يف الكويت
و�إخرا�س الفئة الطاغية من جتار
العمالة والإقامة معلنة بذلك بدء
امل�سار ال�صحيح نحو حماية البالد
والعباد من �رشور تلك الأفواه النتنة
هنا وهناك ومن هذا املنطلق �أقول
للعمالة التي ت�سعى ب�رشف لك�سب
رزقها دون التعر�ض للنهب وال�رسقة
واال�ستغالل من ا�صحاب الكرو�ش التي
ال ميل�ؤها غري تراب الربع اخلايل,
اح���ذروا �أل��ف م��رة ممن يعمل لكم

ت�أجلت فكرة مو�ضوع ه��ذا املقال
مرار ًا �إلى حد �أن اقتنعت �أنه �أ�صبح
البد من مناق�شتها وطرحها ب�أ�سلوب
يعريها بو�ضوح وم��ن كل اجلهات
لتت�ضح امل�شكلة التي باتت ظاهرة
اال�سباب واحللول.
رهف القانون ا�سم ت�صدر كل و�سائل
الإعالم ،ال لإجناز يذكر �سوى النها
ا�ستطاعت احل�صول على موافقة
لطلبها اللجوء!
يف ال�سابق لطاملا ارتبط م�صطلح
اللجوء ب�ضحايا احل��روب وكوارث
الطبيعة يف الدول ،لكن الآن �أ�صبح
ظاهرة وت�سلط كل وك��االت الأنباء
ال�ضوء عليها خا�صة ان كان طالب
اللجوء فتاة.
هذا الت�سا�ؤل الذي مل اجد له جواب ًا
فلزم التحليل.
البداية بر�أيي كانت عندما حدث
التغيري ال�سيا�سي اجلديد للمملكة
العربية ال�سعودية وال���ذي كان
منتظرا وهو ما كان ينق�ص اململكة
لتكون لي�س فقط قوية باقت�صاد
ممتاز ،بل ومت�صدرة املجمتع الدويل
فكري ًا وعلمي ًا واقت�صادياً ،هذا ما مل
يعجب الكثري ،لذلك واجهت بالد
اململكة العربية ال�سعودية �سهام
الغدر على كل اال�صعدة ،فنجدها
حتارب عمليات الإرهاب ب�إحباطها
كما حدث �أخريا بالزلفي ،وتواجه
كل فرتة �إح��دى ق�ص�ص الالجئات،
الالتي ت�ستقبلهن �أذرع دول كان
با�ستطاعتها قبول الجئي حروب هم
يف �أم�س احلاجة للم�ساعدة واللجوء،
ومل تفعل.
احلقيقة التي قد تغيب عن الكثري �أن
عمليات جلوء الفتيات ال�سعوديات
جاءت بعمل ا�ستخباراتي هدفه االول
اال�ساءة للمملكة العربية ال�سعودية،
والفتيات لي�ست �سوى �أدوات حتركها
ه��ذه اجل��ه��ات ،والدليل على ذلك
ما ن��راه من ت�ضخيم �إعالمي مقيت
على �صفحاتهم الأول��ى ،ومقدمات
ن�رشاتهم االخبارية.
�أن��ا هنا ال �أنكر �أن هناك كثريات
هن بالفعل �ضحايا العنف الأ�رسي
واكرثهن �ضحايا تخلف فكري،لكن
ن�سبتهن ال ترقى لت�شكل ظاهرة كتلك
التي نراها االن ..اي ق�صور يف االداء
لدى م�ؤ�س�سات الدولة وارد والعمل
على حت�سينه جارٍ ليغطي كل نقاط
اخلالف وذلك بف�ضل م�ساحة كبرية
م��ن عناية والة �أم��ر ي��رون �أهمية
امل��ر�أة وتقلدها وظائف ومنا�صب
يف �شتى امل��ج��االت ،تعك�س ر�ؤية
احلكومة الر�شيدة ،حمى الله بالدي
اململكة العربية ال�سعودية وكل بالد
امل�سلمني من كل �أخطار تهدد �أمنها
وا�ستقرارها.

مقاالت

البحر طحينة وين�سج لكم الأحالم
الزائفة مب�ستقبل العمل ال�رشيف
الرغد الآمن مقابل مبلغ من املال
يقب�ضه منكم وي�أتي بكم �إل��ى بالد
الأمل فت�صطدمون بالواقع الزائف
فال عمل وال امل وال م�ستقبل ,التفوا
حول قيادتكم الر�سمية يف وزارة
العمل ووزارة الهجرة والقن�صليات
الر�سمية املعتمدة و�أنت بخري و�أمن
و�أم��ان بعيدا عن ه ��ؤالء املرتزقة
الأ�رشار و�أما ما احب ان اتوجه به
ملعايل ال�سفرية نبيلة مكرم وزيرة
الهجرة ,ه��ذه ال�سيدة احلديدية
التي �أخذت على عاتقها م�س�ؤولية
حماية ابناء م�رص من �أي ا�ستغالل,
كلمة حق ودعاء لها بالتوفيق و�شكر
معبق بعبري االح�ت�رام والتقدير
والإج�لال �سائال الله عز وجل ,ان
يحفظ م�رص والكويت و�أهلها من �رش
الأ�رشار اللهم امني.
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أنت ذكر
تعرف على
مرحب ًا بك �أيها الذكر،
ّ
عرو�ضنا لهذه ال�سنة والتي تقام ب�شكل
دوري ،قبل �أن تتطلع على العرو�ض،
�أود �أن �أهديك ر�سالة �ستعرف م�ضمونها
قريب ًا فال ت�ستجعل.
العرو�ض تتمثل يف �أن��ه ملجرد �أنك
ولدت ذك��ر ًا يف نطاق منطقتنا ف�إنك
ح�صلت على مزايا متعددة ،منها
�أنّ العار ال يلت�صق بك ولو حتر�شت
ب��ام��ر�أة ،فاخلط�أ ب�سببها ولي�س
ب�سببك ،وت�ستطيع �أي�ض ًا �أن متار�س
�سلطويتك على �أف��راد عائلتك الإناث
وتفر�ض عليهم ما ت�شاء حتى و�إن
ك��ان بتخ�ص�صهم ال��درا���س��ي ،ف�أنت
�أعلم ب�ش�ؤون دنياهم فعقلك الكامل
يحتم عليك التحكم بناق�صات عقل
ودين ،و�إذا تريد تريد �أن تنجب طف ًال
عند زواجك فال ب�أ�س اغت�صب زوجتك
بالإكراه ،ال تتعجب عزيزي فكل هذه
املميزات والعرو�ض التي قر�أتها هي
غي�ض من في�ض من مميزات كثرية
ال ت�سع حتى عند تدوينها يف عدة
جملدات ،والآن لنفتح الر�سالة التي
�أهديتها لك يف مقدمة املقال ،قراءة
ممتعة.
الر�سالة� :إن هذه العرو�ض لي�ست
موجودة �إال يف خيال كل ذكر يعتقد

مجرد كلمة

�أنّ ه احلاكم ب�أمر الله على �أفراد �أ�رسته
�أو �أخوته ،فلمجرد �أن��ه ُخلق ذكر ًا
ي�ستطيع �أن ي�ستعبد الإناث بعقيدته
النف�سية عن طريق العنف النف�سي
واجل�سدي وغ�يره م��ن املمار�سات
امل�ستبدة ،فكم م��ن ديكتاتور يف
بيوتنا وكم مت�سلط �ضجت به م�ساكننا
�إل��ى �أن �شاهدنا بناتنا املعنفات
يطلبون م�ساعدة الغرباء يف مواقع
التوا�صل الإجتماعي� ،أيها الذكر
اقر�أ هذه ال�سطور جيد ًا ،لن ترتقي
�إلى الرجولة طاملا كنت ذئب ًا على
�إخوتك �أو بناتك وزوجتك فال يرجون
الأمان بك ،فالرجولة لي�ست بالعنف
والفر�ض مبا ي�شتهيه مزاجك ،بل
بقبول من��ط حياتهم كما يتقبلون
منط حياتك ،واحرتام قراراتهم كما
يحرتمون قراراتك فهم مل يفر�ضوا وال
مينعون عنك لتمنع عنهم ،ف�أنت مل
ت�شرتهم ب�أموالك ،فاعلم يا ذكر �أنك
فاق ٌد للأهلية طاملا مل حترتم وتتقبل
من يختلف عنك يف منزلك ،ف�أ�سا�س
احلياة هي امل�شاركة واالختالف،
فجهازك التنا�سلي الذي مل تختاره
�أ���ص� ً
يخول لك ب ��أن تتحكم يف
لا ال
ّ
الب�رش ،فكن رج ًال وكن عنوان ًا للأمان
لهم.
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المخدرات ومسؤوليات
مؤسسات الدولة

منذ ف�ترة طويلة و�أخ��ب��ار ومعلومات
تتداول على ا�ستحياء عن جتار وع�صابات
و�شبكات منظمة لرتويج وبيع املخدرات
وح����االت ال��ت��ع��اط��ي واالدم������ان داخ��ل
املدار�س واملرافق العامة يف الكويت،
وظلت اال�شاعات ترتدد �إلى �أن �أ�صبحت
مع الأ�سف ال�شديد واقع ًا م�ؤمل ًا وحقيقة
ال �سبيل لإنكارها ،وه��ذا ما ن�رش منذ
�أيام مبقطع فيديو م�أ�ساوي متداول عرب
و�سائل ومواقع التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو م�صور ب ��إح��دى احلدائق
العامة داخل الكويت حلالة من التعاطي
اجلماعي ملجموعة من ال�شباب ,حيث مت
�ضبط خم�سة �شبان من جن�سيات متنوعة
منهم �أحد املواطنني والبقية وافدون،
واملقطع املن�شور م�ؤ�سف ويدعو �إلى
الأ�سى واحل��زن للحالة املرتدية التي
و�صل �إليها ال�شباب ،من جن�سيات متنوعة
يف التعاطي داخل�« ,أجلكم الله» ,حمام
احلديقة العامة ،الأمر الذي على �أثره
تفاعلت وزارة الداخلية ونقل عنها �أنها
ب�صدد تكليف قطاع الأمن العام ب�أن يقوم
بت�سيري رج��ال �أم��ن راجلني يف حدائق
املناطق التابعة لهم ب�شكل منتظم،
بحيث ي�صل رجال الأمن الى تلك احلدائق
يف �أي وقت ليقوموا ب�ضبط �أي ممار�سات
غري قانونية.
وق��د �أ���ص��درت الإدارة العامة للعالقات
والإع�لام الأمني بيانا تو�ضيحيا ملا ورد
مبقطع الفيديو ،وذكرت فيه ان رجال امن
متكنوا من �ضبط اال�شخا�ص وهم بحالة
غري طبيعية ،وا�ضاف البيان ان رجال
ام��ن املخفر ودوري���ات اال�سناد ا�شتبهوا
يف جمموعة ا�شخا�ص ك��ان��وا يتحلقون
ب�شكل مريب يف �إح��دى حدائق املنطقة،
ف��ت��م توقيفهم و�إح��ال��ت��ه��م �إل���ى جهات
االخت�صا�ص.
مثل هذا الفيديو املن�شور ي�رضب بعر�ض
احلائط االح�صائيات والن�سب التي تدعي
بانخفا�ض حاالت التعاطي واالدمان ،ويجعل
املجتمع يف حالة من الت�أهب الق�صوى
لهذا التهديد اخلطري على �أم��ن املجتمع
وا�ستقراره  ،ويعطي م�ؤ�رش ًا و�أبعاد ًا حلالة
�أمنية حتتاج لإج��راءات وعمل مكثف وجاد
ملكافحة ظاهرة املخدرات التي ا�ست�رشت
يف املجتمع ،والف�ساد الذي �سمح بن�رش هذه
امل�ؤثرات العقلية على هذه ال�رشائح املختلفة
وامل�شرتكة يف التعاطي واالدمان.
ال ننكر �أن حاالت التعاطي بزيادة مطردة
من فئة ال�شباب ومن دونهم ،فما هو مطلوب
لي�س القيام بحمالت �أمنية م�ؤقتة قائمة
على التفاعل مع ال�صور ومقاطع الفيديو
التي تن�رش مبواقع التوا�صل االجتماعي
للتوعية والتحذير فقط ،و�إمنا العمل على
م�ستوى ودور م�ؤ�س�سات وت�رشيعات دولة
تعمل على و�ضع �أنظمة وقائية م�ستحدثة
يف املرافق العامة ,منها املدار�س والأندية
واحلدائق...الخ ،للت�صدي لهذه الظاهرة
التي ترهق وتدمر عماد املجتمع وعدة
احلا�رض و�أمل امل�ستقبل «ال�شباب».

أسرار

عبد اهلل نجم المسري

محمد العيسى

twitter: @a_almesri
aalmesri87@gmail.com

الجهاز المركزي للظالم
�أنا عائ�شة ،تويف جدي الطيب ،بكت
امي كثري ًا ،بكيت لبكاء امي ،مل �أجد
ا�سمه يف مربع الوفيات ،هرولت م�رسعة
لأ�س�أل امي ،اماه جدي مل ميت مل كذبت
علي؟ مل اقر�أ ا�سمه مبربع الوفيات!
فقالت :ج��دك انتقل ال��ى رحمه الله
ولن جتدين ا�سمه مكتوبا يف اجلريدة
ف�س�ألتها م�ستغربة ملاذا؟
فقالت :لأننا «بدون»!
تلك الكلمة اللعينة �سمعتها و�أن��ا
بال�سابعة م��ن ع��م��ري ,تلك الكلمة
الب�شعة «البدون»!
فيها فقدت حقوقي ك�إن�سانة ،فقدت
�شهادة ميالدي وميالد ابنائي ،فقدت
تعليمي وتعليم اب��ن��ائ��ي ،وعالجي
وعالجهم ,فقدت حريتي بالعمل و�أوراق
ثبوتية زواجي!
فقدت حقي ك�إن�سانة من اجل ورقة تثبت
من انا!
الغريب انه لي�س بو�سع �أي �إن�سان �أن
يختار والديه او مكان والدته وال ي�سعه

حلم ليلة صيف
تغيريهم حتى مع م�صباح عالء الدين!
ف��ذن��ب عائ�شة ال��وح��ي��د �أن��ه��ا ول��دت
«بدون»!
ملاذا ُولدت هنا؟
�ستدفعني ثمن تنف�سك لهوائنا وثمن
امل�شي على �أر�ضنا فهو ملك لنا نحن
ا�صحاب الهوية!
ُ
هذه جرمية ال تغفر يا عائ�شة قدر لك �أن
تكوين «بدون» فحكمنا عليك بالآتي:
ان��ت ممنوعة من احللم وممنوعة من
االبت�سامة وممنوعة من الكالم!
كم من مثل عائ�شة تولد كل يوم؟
كم من مثل �أطفال عائ�شة ي�شحذون لقمة
العي�ش بال�شوارع؟
كم من احالم تقتل وزهور حترق؟
قال ر�سول الله � -صلى الله عليه و�آله
هرة � ،سجنتها
و�سلم ُ :
«ع ّذبت امر�أة يف ّ
حتى ماتت  ،فدخلت فيها النار ال هي
�أطعمتها  ،وال �سقتها �إذ حب�ستها  ،وال
هي تركتها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض»
متفق عليه.

لفحت ج�سدي املرهق ن�سمة عليلة ،عربت من
النافذة التي على ما يبدو �أنني ن�سيت �أن �أغلقها
البارحة قبل �أن ي�رسقني النوم كالعادة ،قاومت
عيوين املتعبة ونظرت �إل��ى ال�سماء ،يبدو �أن
ال�صباح قد حل ،هرعت فزع ًا لأتفقد هاتفي املحمول
خوف ًا من �أن يكون املنبه قد حاول انت�شايل من
النوم ومل ا�شعر به ،واذ بالوقت مازال مبكر ًا.
ومبا �أن يومي �سيكون حافالً ،لدرجة �أنني قد
تقدمت لطلب �إجازة من العمل منذ بداية الأ�سبوع
كي �أ�ستطيع �أن �أعطيه حقه ،فيجب �أن �أجنز بع�ض
املعامالت ال�شخ�صية يف م�ؤ�س�سات و�رشكات
متفرقة ،قررت �أن �أجتاوز فنجان قهوتي ال�صباحي
و�أن �أبد�أ رحلتي ال�شائكة �رسيعا خوفا من ازدحام
ال�شوارع ،فمنزيل حتا�رصه «مدر�ستان».
خرجت من باب املنزل ،ال�شارع هادئ ويكاد يخلو
من العربات وال�ضجيج ال�صباحي املعتاد ،مررت
ب�أول مدر�سة ،واذ بال�شارع �سالك ! ملحت فقط
«با�صات املدر�سة» توقفت بالرتتيب يف امل�ساحة
املخ�ص�صة لها ملتزمة بتعليمات امل�رشفني
املبت�سمني ،والطلبة ينحدرون منها بنظام وهدوء
نحو بوابة الدخول.

جتاوزت هذا احلدث الهائل وتابعت العبور ،ها
�أنا على الطريق ال�رسيع ،يبدو �أقل ازدحام ًا من
العادة ،وجميع ال�سائقني ملتزمون بامل�سارات
وا�ستخدام اال���ش��ارات ال�ضوئية ! مركز املدينة
يبعد عني بنحو خم�سة وع�رشين كيلو مرت ًا� ،أي
�أنني بحاجة لع�رشين دقيقة على �أك�ثر تقدير
لأ�صل وجهتي الأولى يف الو�ضع املنطقي ولي�س
الواقعي ،واذ بهذه املعادلة تنجح يف هذا اليوم
اال�ستثنائي!
دخلت وجهتي الأولى لأجنز املعاملة الأولى ،وهنا
كانت ال�صدمة� ،أمامي طابور انتظار ،واملراجعون
ملتزمون به بكل �أريحية ،وقفت خلفهم ب�رسعة
فرح ًا وارت�سمت على وجهي ابت�سامة الر�ضا ،جميع
املوظفني يعملون بن�شاط و�سعادة! �شعرت ب�أنني
«�إن�سان» بكل معنى الكلمة! وفج�أة افزعني �صوت
النافذة ذاتها  ..وقد قذفتها الريح لتوقظني ..
ولتخطفني من حلم كبري  ..فا�ستيقظت وقد فاتني
فع ً
ال �صوت املنبه ،و�ضاع تخطيطي لهذا اليوم.
ه��ذه كانت رحلتي الأول��ى �ضمن ع��امل النظام
واالل��ت��زام واالن�ضباط يف جمتمعاتنا ،رحلة
وهمية ..حلم.

