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نافع كساب الظفيري

عبدالعزيز الكندري

د. نرمين يوسف الحوطي

قبل أسابيع مضت متت مقابلة بني الرئيسني املصري 
واإلسرائيلي في مصر، تطرقا خاللها لعدة مواضيع، إال أن 
قضية اجلندي اإلس���رائيلي جلعاد شاليط كانت حاضرة 
في هذه املناقشة بس���بب اهتمام الرأي العام اإلسرائيلي 
بالعنص���ر اليهودي وقيمته كفرد ف���ي املجتمع، حيث إن 
املفاوضات حوله جارية بني حماس وإس���رائيل منذ عام 
2005 عبر بوابة مصر، إال أن هذه املفاوضات دائما ما تبوء 
بالفش���ل بسبب إصرار وتعنت األطراف ومع ذلك نالحظ 
أن اجلهود الديبلوماسية ال تكل وال متل بل تتواصل خلف 
الكوالي���س إن لم تكن حاضرة هن���ا أو هناك في اللقاءات 
الس���رية، عسى أن يكون هناك بصيص أمل ملقايضة تتم 

بني الطرفني.
وما لفت انتباهي في ه���ذا املوضوع هو ما جرى قبل 
أيام مضت لقضية املفقود الكويتي حسني الفضالة والذي 
م���ر على مصيره املجهول عام كامل من دون أن يعلم أحد 
مكانه، وحتى من هم معنيون بأمننا فش���لوا في محاولة 
تقصي جهته حيث تؤكد الروايات أنه غادر مع مجموعة 
من العمالة في رحلة صيد بحرية ليختفي فجأة في عرض 
البحر ومنذ ذلك احلني والروايات متعددة عن مصيره. إال 
أن احلملة لبعض الناشطني في بعض املدونات استطاعوا 
أن يفتحوا ملف هذه القضية اإلنسانية مرة أخرى بجهود 
فردية وإعادة هذا املوضوع إلى الساحة من جديد وتسليط 
الضوء عليه بش���كل بارز لتأخذ بعدا إنسانيا جديدا في 
دعوتهم التي متت في س���احة اإلرادة، وقد حتقق لهم ذلك 
عندما شاركت مجموعة من النواب من أعضاء مجلس األمة 

وإن كانت خجولة في غياب شبه تام للحكومة.
واحلقيقة تقال إن الديبلوماسية الكويتية تتحمل جزءا 
من مس���ؤولية هذا املوضوع، فهذا مواطن مفقود منذ عام 
والكل يعلم أين هي اجلهة التي حتتجزه إال أن التجاهل هو 
سيد هذه القضية ألن الديبلوماسية لم تقم بدورها املنوط 
بها في متابعة الشؤون املكلفة بها بخصوص هذا املفقود، لذا 
نتمنى من هذه اجلهود الشعبية أن تتواصل بشكل أكبر حتى 
تفيق الوزارة من سباتها العميق وتقوم بأداء مهامها املكلفة 
بها كاملة، وهذا هو الفارق بني الديبلوماسية اإلسرائيلية 

والديبلوماسية الكويتية في تعاملها مع مواطنيها.
 TALALALHAIFI@hotmail.com

ال يخفى على احد اهمية املهام واالختصاصات الكبيرة 
واملتعددة املنوطة بوزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل، 
والتي تغطي قطاعات كبيرة وترتبط بالعديد من االجهزة 
والوحدات االدارية األخرى بالدولة، مما يجعلها احدى اهم 
وزارات اخلدم���ات التي يعول عليه���ا كثيرا، لذا فانه منذ 
اللحظة األولى خلبر تعيني الفريق د.محمد العفاسي وزيرا 
للشؤون االجتماعية والعمل ظهرت مشاعر القبول واالرتياح، 
فالرجل مشهود له بالكفاءة وحسن السمعة والتواصل مع 
املواطنني وهو يحمل رتبة فريق في وزارة الدفاع وشغل 
منصب رئيس القضاء العسكري فيها، كما انه حاصل على 
ش���هادة الدكتوراه في القانون، ولهذا يتوسم اجلميع فيه 
كل اخلير باالرتقاء والتطوير لعمل قطاعات هذه الوزارة. 
وهذا ما يجعلني اضع امام الوزير العفاسي وقائع تتكرر 
وتسيء الى س���معة الكويت وفي مقدمتها جتار االقامات 
الذين ميثلون ظاهرة خطيرة لها انعكاساتها السيئة التي 
يعلمها اجلميع، باالضافة ال���ى التالعب بالعقود وأجور 
العمالة البسيطة التي تعمل في مجال اخلدمات والنظافة 
باالضافة الى تدني ورداءة السكن، فعلى الرغم من ضعف 
مس���توى اجورهم اال انه يتم اهمال صرف رواتبهم ملدد 
طويلة على الرغم من تشغيلهم لفترات عمل طويلة متتد 
في بعض االحيان من الثانية عشرة ظهرا حتى منتصف 
الليل، ولالس���ف مازالت هذه الوقائع مستمرة في العديد 
من هذه الشركات، ولعلنا نذكر االضطرابات التي حدثت 
مع عمال خدم���ات النظافة والتي كنا نعتقد ان املعاجلات 
التي متت فيها كفيلة بعدم تكرارها، ولكن الواضح ان هذه 
املشكلة تتواصل مع بعض العمالة الوافدة االخرى، فاثناء 
قيامي بتعبئة بنزين سيارتي في احدى محطات البنزين 
فوجئت بشكوى العمال مما يعانونه من صعوبة في توفير 
اقل متطلبات حياتهم، وأحدهم من العمالة املصرية التي مت 
جلبها للعمل في محطات البنزين على اساس راتب شهري 
80 دينارا ولكن بعد وصولهم للكويت لم يعطوهم راتبا 

سوى 40 دينارا فقط.
وال شك ان االنعكاسات االجتماعية للعمالة التي تتعرض 
لهذه الظروف قاس���ية حيث اصبحت الس���رقات تتفشى 
والنصب واالحتيال والتسول وجمع النفايات من صناديق 
القمامة ملواجه���ة صعوبة احلياة، وه���ذه امور يجب ان 
تدرس وتوضع لها حلول جذرية من قبل وزارتكم املوقرة 

بالتنسيق مع القطاعات االخرى.
واعتقد ان استمرار حدوث مثل هذه االمور يعطي املجال 
ملن ينتهزون مثل هذه الفرص للتشهير بسمعة الكويت، 
ويستغلونها فيما يتم اصداره من تقارير تتضمن توجيه 
االتهامات للكويت، او الزج باسمها ضمن الدول التي تخالف 
حقوق االنسان او فيما تنشره الصحافة الصفراء من قبل 

اصحاب النفوس الضعيفة.
ونتساءل هل املعاجلة التي متت ملشاكل عمال اخلدمات 
وخاصة عمال النظافة في االحداث املاضية لم تكن مجدية 
او فعالة، بدليل عودة وتكرار نفس املشاكل، وملاذا ال يكون 
هناك التزام لدى اصحاب العمل في تعاقداتهم مع اآلخرين، 
وان يكون هناك وضوح وشفافية من البداية وتراعى فيها 

حقوق الطرفني.
نتوجه بهذا النداء للوزير العفاس���ي، بان يكون هناك 
حس���م ملثل هذه املشاكل، وأال يتم التهوين من شأنها وان 
يتم ذلك بش���فافية ووضوح احقاقا للعدل وحفاظا على 
سمعة الكويت في كل احملافل الدولية وضمانا لعدم تكرار 
حدوثها، وان شاء اهلل انتم لها، واهلل يوفقكم ملا فيه خير 

الوطن واملواطنني.

يا أكارم لو طلبت منكم أن تتخيلوا وتس���تجمعوا 
أفكاركم لصورة خليفة وإمام عادل بلغ من العدل مبلغا 
يعجز اللس���ان عن وصفه والقلم عن ذكره، وبعد ان 
تتخيلوا هذه الصور في أذهانكم، ألتيتكم بصورة أبلغ 

وأشمل وأعدل من الصورة التي تخيلتموها.
انه أول من ُس���ّمي بأمي���ر املؤمنني، وأول من كتب 
التاريخ من هجرة النبي ژ من مكة الى املدينة، وهو 
أول من جمع الق���رآن الكرمي في مصحف واحد، وهو 

أول من جمع الناس للقيام لشهر رمضان.
انه الفاروق عمر بن اخلطاب ÿ، هل نتحدث عن 
علمه وورعه أم عن زهده وتقواه أم عدله بني الرعية؟ 
كانت تأتيه القواف���ل من أرجاء الدنيا محملة بالذهب 
والفضة، وهو يصلي بالناس بثوب به 14 رقعة، وكان 
صاحب مقولة »متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا«، وكانت إذا هدأت العيون ونام الناس يجوب 

املدينة بحثا عن فقير يساعده أو مجرم يؤدبه.
ملا رجع اخلليفة عمر بن اخلطاب ÿ من الش���ام 
الى املدينة انفرد عن الناس ليتفقد أحوال الرعية، فمر 
بعج���وز فقصدها، فقالت يا هذا، ما فعل عمر؟ قال قد 
أقبل من الشام س���املا، فقالت ال جزاه اهلل خيرا، قال 
ول���م؟ قالت: ألنه واهلل ما نالني من عطائه منذ تولى 
أمر املسلمني دينار وال درهم، قال وما يدري عمر بحالك 
وأنت في هذا املوضع؟ فقالت س���بحان اهلل واهلل ما 
ظننت ان أحدا يلي على الناس وال يدري ما بني مشرقها 
ومغربه���ا، فبكى عمر وقال واعم���راه، كل الناس افقه 
منك يا عمر، حتى العجائز، ثم قال لها يا أمة اهلل، بكم 
تبيعيني مظلمتك من عمر، فإني أرحمه من النار، فقالت 
ال تستهزئ بنا يرحمك اهلل، فقال لست بهزاء، فلم يزل 
بها حتى اشترى مظلمتها ب� 25 دينارا فبينما هو كذلك 
إذ أقبل علّي بن أبي طالب وعبداهلل بن مسعود فقاال: 
السالم عليك يا أمير املؤمنني، فوضعت العجوز يدها 
على رأسها وقالت: واسوأتاه، شتمت أمير املؤمنني في 
وجهه! فق���ال لها عمر: ما عليك يرحمك اهلل، ثم طلب 
رقعة من جلد يكتب عليها فلم يجد، فقطع قطعة من 
مرقعته وكتب فيها   »بس���م اهلل الرحمن الرحيم، هذا 
ما اشترى به عمر من فالنة مظلمتها منذ ولي الى يوم 

كذا وكذا ب� 25 دينارا، فما تّدعي عند وقوفه في احلشر 
بني يدي اهلل تعالى فعمر منه بريء ش���هد على ذلك 
علي وابن مسعود«، ثم دفع الكتاب الى احدهما وقال: 

إذا أنا مت فاجعله في كفني ألقى به ربي.
ومن املواقف العظيمة في س���يرة عمر بن اخلطاب 
ÿ، انه حينما أرسل كسرى مستشاره الهرمزان الى 
املدينة يريد عمر، فدخل املدينة وقال: أين قصر اخلليفة؟ 
قالوا ليس له قصر، قال أين بيته؟ فذهبوا فأروه بيتا 
من طني وقالوا له هذا بيت اخلليفة، قال أين حرسه؟ 
قالوا ليس له حرس، فط���رق الهرمزان الباب، فخرج 
ابنه، فقال له أين اخلليفة؟ فقال التمسوه في املسجد 
أو في ضاحية من ضواحي املدينة، فذهبوا الى املسجد 
فما وجدوه، فبحثوا عنه فوجدوه نائما حتت شجرة 
وقد وضع درته بجانبه وعليه ثوبه املرقع وقد توسد 
ذراعه في أنعم نومة عرفها، فانهد الهرمزان من الدهشة 

وقال: حكمت فعدلت فأمنت يا عمر.
 ÿ وصدق الشاعر حني قال في عمر بن اخلطاب

مادحا:
وراع صاحب كسرى ان رأى عمرا

ب���ني الرعية ُعطال وه���و راعيها
فوق الثرى حتت ظل الدوح مشتمال

بُب���ردة كاد طول العه���د يبليها
فق���ال قولة ح���ق أصبحت مثال

وأصبح اجليل بعد اجليل يرويها
أمن���ت ملا أقم���ت الع���دل بينهم

فنم���ت نوم قرير الع���ني هانيها
وملا أصاب الناس هول املجاعة والقحط في عهد عمر 
كان ال ينام الليل إال قليال، ومازال به الهم حتى تغير 
لونه وهزل، وقال من رآه: لو استمرت املجاعة شهورا 

اخرى ملات عمر من الهم واألسى.
عن أبي هريرة ÿ قال: بينا نحن عند رسول اهلل 
ژ إذ قال: »بينا أنا نائم رأيُتني في اجلنة، فإذا امرأة 
تتوضأ الى جانب قصر، فقلت: ملن هذا القصر؟ فقالوا: 
لعمر بن اخلطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا«، فبكى 

عمر وقال: أعليك أغار يا رسول اهلل؟
akandary@gmail.com

»إذا أحس أحد أنه لم يخطئ أبدا في حياته، فهذا 
يعن���ي أنه لم يجرب أي جديد ف���ي حياته« ألبرت 

اينشتاين.
هناك حلظات مؤملة نعيشها في حياتنا، ولكن ما 
نسمعه ونقرأه في تلك الفترة من أخبار سواء على 
صعيد الس���لطة التنفيذية أو التشريعية يجعلنا 
نصبح ومنسي في آالم وأحزان، آالم من ماذا؟ واحلزن 
على ماذا؟ طبعا على الوطن، نعم الكويت أصبحت 

آالم كل مواطن وأحزان كل طفل!
عندما نسمع عن هروب مجرم حكم عليه باإلعدام 

وال نعرف من املخطئ، فهذا يؤلم!
عندما نق���رأ بوجود آبار نفطية أس���فل جامعة 
الش���دادية، وال نعلم كيف صرح ببناء هذا الصرح 

اجلامعي؟ فهذا يؤلم!
عندما نقرأ في كل صباح أن بعض رموز الدولة 
يقوم���ون بالقذف ونش���ر فضائ���ح اآلخرين.. هذا 

يؤلم!
عندما تنتش���ر املخ���درات بني الش���باب.. فهذا 

يؤلم!
عندما نقرأ ونس���مع كل يوم عن مقتل شاب أو 

امرأة سواء وافد أو كويتي والسبب ال يعلمه إال اهلل 
عز وجل.. فهذا يؤلم!

عندم���ا نرى تدهور إعالمنا ال���ذي أصبح حلبة 
صراع للفضائح.. فهذا يؤلم!

عندما نرى رياضتنا في تدهور بل أصبحت مجرد 
صراعات على الكراسي.. فهذا يؤلم!

عندما تصبح قضيتنا األساسية ومحور نقاش 
السلطة التشريعية جزيرة كبر.. فهذا يؤلم!

عندما يقترح بعض النواب وضع شركات تأمني 
للصحة لتقدمي خدمات أفضل في مستشفياتنا مقابل 

ما تدفعه للتأمني.. فهذا يؤلم!
ما ذكرناه ليس على سبيل احلصر، ألن ما يؤلم 
املواطن الكويتي أكثر مما ذكرناه، وإذا قمنا برصد 
كل ما يؤلم املواطن الكويتي فالبد أن نقوم بكتابة 

مجلدات وليس مقالة واحدة!
إن آالمنا أصبحت تبحر في قلوبنا، ومهما حاولنا 
أن نحرك أمواج آالمنا لكي تغدو عنا إلى أبعد احلدود،، 
لكن هيهات هيهات، ستبقي الرياح تدفع بهذه األمواج 

للمزيد من آالمنا.
atach_hoty@hotmail.com

شاليط وحسين الفضالة

عقود الوافدين يا وزارة الشؤون

عمر بن الخطاب.. أميرًا

أمواجنا آالمنا

السموحة

وقفة

وجهة نظر

محلك سر
ناصر حمد الخالدي

في آخر ساعات الليل وبعد أن أنه����كنا مس����ير 
النهار الطويل توجهنا إلى غرفتنا في ذاك الف����ندق 
الذي يطل على الش���ارع وما أن غفت عيني ح����تى 
سمعت صوتا مدويا متاما كصوت االنفجار أو أش���د 
وإلى النافذة طرت كالصاروخ، وقفت فإذا جم�����وع 
م���ن الناس تنزل من الفنادق والعمارات واحمل���الت 
املجاورة، لتقف على سر ذاك الصوت الذي أزعج هدوء 
اجلميع توقعت أن يكون األمر كبيرا، وملا ذهبت كانت 
املفاجأة الكبرى السيارات محطمة والناس مجتمعة 
وفي الوسط كانت سيارة مقلوبة وفي الزاوية فتاة 
في عمر الزهور شبه عارية خرجت وكأنها نسيت أن 
تلبس فكانت على ما رأيت صورة »مقززة« وبشعة 
في نفس الوقت وفوق هذا »بنت أبوها« كانت مخمورة 
مسرعة بس���رعتها القصوى ففقدت السيطرة على 
الس���يارة ودخلت بثالث سيارات وانقلبت سيارتها 
وخرجت مثل القط دون إصابة ليكتمل املشهد، الفتاة 
بدت مصدومة وجاءت األم وكذلك الشرطة وأصحاب 
الس���يارات املتضررة وطلب رجال الش���رطة هوية 
املخمورة فقرأ اس���م األب واسم األم التي بدت عليها 
مالمح الذه���ول، إنها بنت فالن الذي له اس���مه في 

املنطقة.
موق���ف مؤثر ومعبر في آن واحد األم ل����م تفعل 
أكثر من أنها حضنت ابنتها قائلة ال ت����خافي انت�����هى 
األمر واحل����مد هلل ما أح����د مات وأنا أس���مع هذه 
اجلملة عذرت الفتاة ألنه���ا ض����حية إه�����مال من 
قبل ه���ذه األم التي كانت حريصة على مش���اع����ر 
ابن�����تها ومن قبل ذاك األب املنشغل بجمع املال فيا 
دعاة ال����حرية يا من تريدون للم����رأة أن تخ����رج 
في الس�������اعات املت��أخرة من الليل دون مراقبة من 
أح���د ويا من تريدونها في كل م���كان وكل مجال أما 
آن األوان لتصح���وا من غفلتكم وتعترفوا باحلقيقة 
حفاظا عل���ى حياة هؤالء الفتي���ات اللواتي ال ذنب 
لهن إال حريتكم املزعومة ثم إذا دخلت عالم الضياع 
وخسرت الكثير تركتموها بال رحمة وال شفقة، فهل 
هذا هو النضال الذي تعرفونه؟ أم هل هذه هي احلرية 
التي تعرفونها؟ ومازالت األيام تطلعني على جهلكم 
وحماقتكم فأبكي على كل فتاة مسلمة كنتم سببا في 

ضياعها وإغوائها. 
> > >

ممتاز سؤال النائب عادل الصرعاوي عن اخلطوات 
التي تقوم بها وزارات اإلعالم والش���ؤون والداخلية 
للتصدي للمخدرات، أكم���ل يا أخ عادل ونحن معك 
ألننا فقدنا الكثير من شبابنا الواعد وقد حان الوقت 
لالنتقام من هذه اآلف���ة اخلطيرة، فال تتوقف يا أخ 
عادل، أكمل ألننا نريد برنامجا متكامال، تشترك فيه 
كل الوزارات من أجل النهوض باألجيال التي حتاصرها 
املغريات من كل حدب وصوب في ظل االنفتاح الذي 
نعيش فيه، أكمل وال تتوقف ألن الشباب هم الثروة 
احلقيقية ليس مجرد كالم هذه حقيقة نأمل أن جتد 

من يؤمن بها.
> > >

وزير البلدي���ة األخ فاضل صفر مج����تهد ول����ه 
إجنازات ال تن����ك���ر، لك����ننا نأم���ل منه النظر إلى 
منطق���ة احلس���اوي »املنكوبة« نظ���رة ثاقبة فغير 
معقول هذا االحتكار الذي تعيش���ه املنطقة بسبب 
مخالفات البعض، هذه املنطق���ة ال ينبغي التفريط 
بها بس���بب موقعها املثالي وقربها من س���تاد جابر 
ومطار الكويت اعقلها وتوكل واحسمها ولن تخسر 

يا معالي الوزير.
N_alkhaldi79@hotmail.com

حرية مزعومة.. 
أم جهل بحقوق المرأة؟

أثير الكلمة


