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احملقق: ملاذا قتلت خادمتك؟
القاتلة: ألنها ال تسمع الكالم

هذا جزء من خبر نشرته بعض الصحف 
قبل أيام عن حتقي���ق املباحث في قصة 
استشهاد خادمة نيبالية على يد مخدومتها 
في احدى مناطق جنوب الكويت بعد أن 
ضربتها بصورة ش���نيعة ضربات قوية 
على رأسها ومختلف أنحاء جسدها، مبررة 
ذلك بأنها ال تسمع وال تفهم الكالم، رغم 
ان اخلادمة النيبالية الش���هيدة وصلت 
للكويت منذ ش���هر واحد فقط وال جتيد 

اللغة العربية.
ك���م ه���م مس���اكني ه���ؤالء الفقراء 
واملسحوقون الذين يغادرون بالدهم للعمل 
كعمالة وبالذات عمال���ة منزلية وكخدم 
معتقدين أن أحالمهم بتغير حالة البؤس 
والفقر والعوز س���تتحقق بعد فترة من 
قدومهم للعمل ف���ي دول منطقة حتقيق 
األحالم بالنسبة لهؤالء البسطاء والفقراء 
واملساكني، ثم ينصدم أغلبهم بالواقع األليم 
وباملعاملة الال أخالقية والال إنسانية من 
قبل كثير من أصحاب العمل، أو مبعاملة 
أش���به بالرق وبالعبودية والقسوة من 
قبل كثير من أرباب وربات وأفراد األسر، 
فتتحطم أحالمهم بتغير حالة فقرهم على 
صخور تلك املعاملة الال إنسانية القاسية، 
هذا إن لم تزهق أرواحهم بصورة همجية 
وغير معقولة مثلما حدث وعوملت به تلك 

اخلادمة النيبالية املغدورة الشهيدة.
آه ل���و كانت الظروف االقتصادية في 
العالم هي عكس م���ا عليه اليوم بحيث 
يكون العامل والعاملة واخلادم واخلادمة 
هم السادة اليوم، فقط ليشعر هؤالء الذين 
يدفعون مبعاملتهم السيئة عددا كبيرا من 
العمالة لالنتحار أو هؤالء الذين يقتلونهم 
بدم بارد وألتفه األسباب بقسوة وبفداحة 
أفعالهم وتصرفاتهم املشينة، هذا إن شعروا 

وحسوا أصال.
فمن غ���رس ب���ه أهله ودين���ه أدنى 
األحاسيس واألخالق واملشاعر اإلنسانية 
الطيبة احلقيقية ال ميكن أن يصبح سببا 
في ظلم أو تعاسة إنس���ان ما، فما بالك 

بإزهاق روحه.
العظيم  »كإنسان« ش���عرت باألسى 
واحل���زن الش���ديد واأللم ل���دى قراءتي 
للخبر، وكمواطن شعرت بخجل كبير ال 
حدود له، ولكل من يبرر مثل هذه األفعال 
الش���نيعة املرعبة ويقول انها حتدث في 
أغل���ب دول العالم أق���ول: إن تبريراتكم 
تلك تؤكد مدى غياب أي مشاعر إنسانية 
نبيلة عن أنفس���كم، وتؤك���د قبلها مدى 
ترسخ اجلاهلية وعشعشتها في عقولكم 
وقلوبكم وضمائركم وأنفسكم وتصرفاتكم 
وسلوككم الذي يشابه سلوك من يعيشون 

في الغابات.
وبعد كل ما نقرأه عن حوادث مشينة 
ومرعبة بحق العمالة ينتقد كثيرون هنا 
وبوقاحة وبتسرع كل مالحظات تقارير 
مراقبة حقوق اإلنسان ويكذبونها ويشككون 
بها وأولهم � ولألسف � بعض نواب املجلس، 
واألسف هنا على كونهم نوابا لألمة وليس 
على انتقاداتهم الالمنطقية دوما لتقارير 

حقوق اإلنسان.
Mike14806@hotmail.com

ال تغفري لهم
 يا شهيدة!

مخلد الشمري

رؤية

إن مشكلة حريق العيون ال تكمن في الوقوف على اطالله 
والبكاء على ضحاياه، فهذا االمر من االمور احملورية البديهية 
التي تعصف بكل انسان سواء في داخل الكويت او خارجها، 
كما ان احلريق املأساة لم يظهر على الساحة فجأة، بل كانت 
هناك عدة مؤشرات حتذر من وقوع حريق ضخم في اجلهراء، 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر احلريق الذي وقع باحدى 
صاالت اجلهراء قبل فترة وراح ضحيته بضع نساء، ولو 
امعنا النظر في االسباب املباشرة وغير املباشرة التي تقف 

وراء هذا احلريق املأساوي لوجدناها كاالتي:
أوال: األسباب األهلية املباشرة

1 � ميتلك موقع احلادث املواصفات املثالية ملسرح اجلرمية، 
فهو عبارة عن خيمة في الشارع محاطة مبجموعة سيارات، 
واخليمة خالية من احلراسة اخلارجية على الرغم من وجود 

تهديد مسبق ضد صاحب العرس.
2 � مثلث احلريق متكامل )مصدر اش���عال ومادة قابلة 

لالشتعال واوكسجني(.
3 � الدافع وراء اجلرمية موجود وهو الغيرة، وقد اعترفت 

اجلانية بذلك.
نفذت اجلرمية، وما ساعد في سقوط الكثير من الضحايا 
هو وجود مخرج ومدخل واحد اضافة الى وجود اعداد كبيرة 
من املدعوين في خيمة ال تتسع لهذا العدد، ويقول شهود عيان 
ان ألسنة اللهب وصلت الى خزانات وقود احدى السيارات 

املجاورة خليمة العرس مما زاد من حجم املأساة.
4 � ل���م يأخذ املعرس عاملهّدد تهديد اجلانية على محمل 

اجلد، ولم يبلغ السلطات بذلك.
5 � اخليمة وطريقة بنائها على الشارع امر شائع ومألوف 
في اجلهراء بس���بب ندرة صاالت االفراح في منطقة وصل 

تعدادها الى اكثر من 400 الف نسمة.
6 � جهل الضيوف باجراءات السالمة من احلريق، وهذا 
بسبب مش���ترك مع اجلهات احلكومية املختصة، فاخليمة 
حتترق خالل دقيقة ونصف الدقيقة، اما الش���قة فتحترق 
خالل ثالث دقائق وفق املعايير الدولية، ورمبا ال احد ميلك 

هذه املعلومة من قبل جميع االطراف في هذا احلادث.
ثانيا: األسباب ا حلكومية املباشرة

1 � النقص احلاد في صاالت االفراح في منطقة اجلهراء 
مقارنة مع الكثافة السكانية الهائلة بها، وما يزيد النقص 
نقص���ا هو موس���م العطلة الصيفية التي تعتبر املوس���م 
الذهبي لصاالت االفراح في جميع مناطق الكويت، لذا يجد 
املواطنون في اجلهراء ان اخليمة هي املالذ اآلمن ملش���كلة 

من هذا النوع.
وانا شخصيا حاولت حل هذه املشكلة منذ اكثر من خمس 
سنوات، فتقدمت بطلب الى وزارة الشؤون ملنحي ترخيص 
بناء صال���ة افراح في اجلهراء ورفض الطلب ورفعته مرة 
اخرى بواس���طة احد النواب وطلب مني املوظف املسؤول 
عدم حتديد املنطقة، فوافقت على ذلك، ثم جاء الرد متأخرا، 
ومف���اده أن منح تراخيص ص���االت االفراح مت وقفه بقرار 

من احلكومة.
علما ان استخراج رخصة صالة افراح في دولة خليجية 
مجاورة اس���هل من عملية شراء كرت اتصال مسبق الدفع 
من احدى البقاالت، ولم يكن ذلك بهذه الس���هولة من قبل 
اال بعد حدوث حريق في خيمة عرس ومقتل العشرات من 

املدعوين في تلك الدولة.
2 � احلكومة لم تتنب مش���روعا ثقافيا توعويا مستقال 

حتت عنوان الوقاية بجميع انواعها.
3 � احلوادث الت���ي تقع حتت مظلة الكوارث في جميع 
دول العالم ال توجد جهة حكومية مستقلة تقوم باستخالص 
الدروس والعبر املستفادة من هذه احلوادث، ألن هذه الكوارث 

قد تقع في يوم ما في الكويت.
4 � قانون االحوال الش���خصية في الكويت وهو قانون 
مستنسخ من القانون املصري ويسميه املصريون قانون 
»جيهان السادات«، وقد اثبت فشله في مصر واليزال يعمل 
به القضاء الكويتي حتى اآلن، وهذا القانون يعزز من قوة 
املرأة امام الرجل ويدفعها الى التهور والى س���ماع كالم كل 
من يدفعها الى التأزمي االس���ري، سواء من قبل املنافقني او 
احلاقدين او حتى من بعض احملامني )املرتزقة(، فاملرأة في 
حالة الغضب من السهل انقيادها خلف شياطني االنس او 

اجلن، وهذا ما حدث في العيون باجلهراء.
ثالثا: األسباب غير املباشرة

هناك بعض التصرفات واملشاكل املتعلقة باحلالة الكويتية 
الراهنة ومنها:

1 � االزمات الدولية التي لها تأثير مباشر او غير مباشر 
على االداء التنموي للدولة ومنها االزمات العسكرية واالزمات 
االقتصادية العاملي���ة واحمللية )البورصة( وغيرها، وهذه 
االزمات مقدمة في االهتمام على غيرها من االمور املتعلقة 

بحياة الفرد.
2 � العالقة املتوترة بني السلطتني وما شابها من استجوابات 
متكررة ادت الى استقالة مجلس الوزراء وحل مجلس االمة، 
االمر الذي بدوره انعكس سلبا على اداء احلكومة وتعطيل 

خططها الهادفة الى تنمية املجتمع.
3 � هن���اك الكثير من املوهوبني ورمبا من احملترفني في 
مختلف التخصصات في الدولة اال انهم الى اآلن ال يجدون 
من يرعاهم ويرعى مشاريعهم املتعلقة بخدمة البلد، وال ألوم 
احلكومة في ذلك، فاستجواب واحد يعطل االداء احلكومي 
قرابة الش���هر، فما بالك مبجموعة من االس���تجوابات التي 
حتتاج الى مجموعة من االش���هر، وهذا يعني قيادة الدولة 

الى الشلل واجلمود ورمبا الى االنهيار ال قدر اهلل.
اخيرا، هناك اخطار ليس���ت لها ح���دود وضحاياها قد 
يكونون بعشرات املئات، وقد حتدث في الكويت يوما ما، فهل 
نستطيع من اآلن ان نستعد لها ام ال؟ اجلواب عند صاحب 
القرار، وارجو ان يكون درس حريق العيون مبنزلة نقطة 

حتول وطنية جتاه التوعية الثقافية الوقائية.
> > >

أتقدم بخالص العزاء واملواساة لوالدنا وقائدنا صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد والى القيادة السياسية 
والى شعب الكويت بهذا املصاب اجللل، واخص بالتعزية 
واملواساة جميع اسر وعائالت ضحايا احلادث، سائال املولى 
عز وجل ان يتغمدهم بواس���ع رحمته وغفرانه ان يشفي 
مصابيهم وان يلهمهم الصبر والسلوان، وانا هلل وانا اليه 

راجعون.

مفرح النومس

أسباب مأساة العيون

جوهر الحديث

ال���زكاة من  يعتب���ر بي���ت 
الوجه  التي تبرز  املؤسس���ات 
احلضاري للكوي���ت ملا يقدمه 
من خدمات جليلة من مساعدة 
املعوزين، وقد صدر املرس���وم 
األميري لبيت الزكاة برقم 5 لعام 
1982 والصادر عن سمو األمير 
الش���يخ جابر األحمد،  الراحل 

رحمه اهلل تعالى، وذلك تلبية حلاجة املجتمع الكويتي 
الذي جبل على فعل اخلير، من هيئة رس���مية تختص 

بإدارة أموال الزكاة.
ولبيت الزكاة رؤية ورسالة وأهداف مميزة، أما الرؤية 
فهي الري���ادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل 
اخليري محليا وخارجيا، والرس���الة هي تنمية موارد 
الزكاة واخليرات وإنفاقها في مصارفها الشرعية بأعلى 
مستوى من الكفاءة والتميز، واألهداف هي تنمية موارد 
الزكاة واخليرات، وتطوير وتنويع خدمات وأوجه اإلنفاق 
ملوارد الزكاة واخليرات، ورفع كفاءة األداء املؤسس���ي، 

وتطوير النشاط العملي للزكاة.
واملشاريع تنقس���م الى داخلية وخارجية، املشاريع 
الداخلية هي مشروع والئم اإلفطار في 55 مسجدا يشملها 
املشروع، وإفطار 330 ألف أسرة فقيرة داخل الكويت، 
وتقدمي 24 ألف وجبة باملستش���فيات، و10 آالف وجبة 
إفطار يوميا، ومشروع التبرعات العينية، وحقيبة طالب 
العلم التي توفر القرطاسية واملالبس املدرسية للطلبة 
من األسر الفقيرة، ومشروع األضاحي، أما املشاريع التي 
تكون خارج الكويت فهي مشروع كافل اليتيم، ومشروع 
طالب العلم، ومشروع األضاحي خارج الكويت، ومشروع 
والئم اإلفطار، باإلضافة للمش���اريع التنموية من بناء 

املراكز الصحية واملساجد ودور األيتام واملدارس.

الزكاة على  وقد حصل بيت 
العديد من اجلوائز نتيجة الدور 
ال���ذي يقوم ب���ه واجلوائز هي 
حصول بيت الزكاة على املركز 
األول ملؤش���ر مدركات اإلصالح 
من جمعية الشفافية الكويتية، 
وجائزة البحرين للعمل اإلنساني 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، 

واملركز األول جلائزة جابر للجودة.
ومبناسبة مرور 25 عاما على انشاء بيت الزكاة، قال 
رئيس الهيئة الشرعية في بيت الزكاة د.عجيل النشمي 
»بيت الزكاة كمؤسس���ة قائمة عل���ى الركن الثالث من 
أركان الدين اإلسالمي، يعتبر من املؤسسات ذات الطابع 
الشرعي، التي تلتصق التصاقا قويا بأحكام الدين اإلسالمي 
ونصوصه الشرعية« وقال: »واني من هذا املوقع وعلى مر 
سنوات خلت، قمت باالطالع على أعمال البيت ولوائحه 
التنظيمية، وأنظمة العمل املطبقة فيه، ووجدتها في كل 
مرة متطابقة مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية، وملتزمة 

باألحكام الصادرة عن الهيئة الشرعية«.
جزا اهلل القائمني على ه���ذا الصرح كل خير، واهلل 
أسأل ان يكون في ميزان حسناتهم، )يوم ال ينفع مال وال 
بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم(، وهذه دعوة للشركات 
والتجار من أصحاب األيادي البيضاء، بدعم بيت الزكاة 

ماديا ومعنويا، حتى يقوم بدوره على أكمل وجه.
وكل الش���كر والتقدير ملدير املشاريع احمللية محمد 
العجمي، ومدير مش���روع والئم اإلفطار وليد احلمادي 
وقسم العالقات العامة حمد املري، على حسن االستقبال 
واحلفاوة واملودة التي وجدتها لديهم، وتوفير املعلومات 

عن بيت الزكاة.
akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

بيت الزكاة لمسة إنسانية

وجهة نظر

مبارك عليكم الش���هر الفضيل، 
وأعاننا اهلل تعالى جميعا على صيامه 

وقيامه كما يحب ويرضى.
يتصور بعض الناس أن ش���هر 
رمضان، ش���هر متر فيه الساعات 
والدقائق ببطء وبرتابة، ولذلك تشتد 
املنافسة احملمومة بني الفضائيات 
الستقطاب هؤالء لدرجة اإلفراط في 

املسليات، بينما تفرط هذه الفضائيات في البرنامج الروحي 
واألخالقي واالجتماعي الذي يزهر في شهر رمضان ويتضاعف 
في���ه األجر. وقد نبه رس���ول اهلل ژ إلى ذلك، فبني في آخر 
خطبة جمعة في نهاية شهر شعبان هذا البرنامج وأوضحه 
في سالسة وبالغة لعلنا نتعظ ونستفيد، فنطور من أنفسنا، 
فإن الشقي من حرم غفران هذا الشهر العظيم. النص التالي 
ننقله من كتاب األدعي���ة املعروف ب� »مفاتيح اجلنان« نذكر 

به أنفسنا ونذكرك به عزيزي القارئ:
روى الّصدوق بسند معتبر عن الرضا گ عن آبائه عن 
أمير املؤمنني عليه وعلى أوالده الس���الم قال: إن رسول اهلل 

ژ خطبنا ذات يوم فقال:
أيها الناس إنه قد أقبل إليكم ش���هر اهلل بالبركة والرحمة 
واملغفرة شهر هو عند اهلل أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام، 
ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم 
فيه إلى ضيافة اهلل وجعلتم فيه من أهل كرامة اهلل، أنفاسكم 
فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم 
فيه مستجاب، فسلوا اهلل ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة 
أن يوفقكم لصيامه وتالوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران 
اهلل في هذا الش���هر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه 
جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم 
ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا ارحامكم واحفظوا 
ألسنتكم وغضوا عما ال يحل النظر إليه أبصاركم وعما ال يحل 
االستماع إليه أسماعكم وحتننوا على أيتام الناس يتحنن على 
أيتامكم وتوبوا إليه من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء 
في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات ينظر اهلل عز وجل 

فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا 
ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب 

لهم إذا دعوه.
أيها الناس إن أنفسكم مرهونة 
بأعمالك���م ففكوها باس���تغفاركم، 
وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا 
عنها بطول س���جودكم واعلموا أن 
اهلل تعالى ذكره أقس���م بعزته أال 
يعذب املصلني والس���اجدين وأال يروعه���م بالنار يوم يقوم 

الناس لرب العاملني.
أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان 
ل���ه بذلك عند اهلل عتق رقبة ومغف���رة ملا مضى من ذنوبه.. 
قيل يا رسول اهلل: وليس كلنا يقدر على ذلك فقال ژ: اتقوا 
النار ولو بشق مترة، أتقوا النار ولو بشربة من ماء فإن اهلل 
تعالى، يهب ذلك األجر ملن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على 

أكثر منه.
يا أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له 
جواز عل���ى الصراط يوم تزل فيه األقدام ومن خفف في هذا 
الشهر عما ملكت ميينه خفف اهلل عليه حسابه ومن كف فيه 
شره كف اهلل عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيما أكرمه 
اهلل يوم يلقاه ومن وصل فيه رحمه وصله اهلل برحمته يوم 
يلق���اه ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه 
ومن تطوع فيه بصالة كتب اهلل له براءة من النار ومن أدى 
فيه فرضا كان له ثواب من أدى س���بعني فريضة فيما سواه 
من الش���هور ومن أكثر فيه من الصالة علّي ثقل اهلل ميزانه 
ي���وم تخف املوازين، ومن تال فيه آية من القرآن كان له مثل 

أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.
أيها الناس إن أبواب اجلنان في هذا الشهر مفتحة فسلوا 
ربكم أال يغلقها عليكم وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم أال 
يفتحها عليكم والش���ياطني مغلولة فسلوا ربكم أال يسلطها 
عليكم.. الخ. وروى الصدوق رحمه اهلل أن النبي ژ كان إذا 

دخل شهر رمضان فك كل أسير وأعطى كل سائل.
Alsalleh@yahoo.com
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