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 آراء 

 كثيرة هي شـــجوننا وهمومنا احمللية التي اعتدنا على 
ســـماعها وسردها وقراءتها كل يوم في وسائل اإلعالم وفي 
بعض األحيان ال ندير لها أي بال لكونها حتدث بعيدا عنا، 
لذا ال تشكل لنا أي اهتمام، إال أن ما يجري في هذه األيام من 
ممارسات شاذة أدت إلى تغيرات في تركيبة العمالة اآلسيوية 
مما يســـترعي االنتباه إلى إعادة الدراسة في التحول الذي 
طرأ في سلوكها في اآلونة األخيرة، وما دفعني إلى اإلشارة 
لهذه القضية احلادثة التي متت قبل عيد الفطر بأيام حيث 
أسر لي زميل يعمل في وزارة الداخلية خبرا عن بالغ يفيد 
بوجود طفل لقيط مهمل بالقرب من مجمع جتاري شـــهير 
وعند معاينة املوقع مت تأكيد احلادثة واتخاذ اإلجراء الالزم 
ويضيف املصدر أن هذه القضية أصبحت من األمور االعتيادية 
التي تتكرر بشـــكل أسبوعي إن لم تكن يومية لتنتهي معه 
آهاته، وعلى السياق نفسه نقلت وسائل اإلعالم خبر والدة 
آســـيوية داخل املخفر ورمي طفلها في مجرور احلمام مما 
أدى إلى انسداده ليتم بعد ذلك اكتشاف املأساة، لتؤكد هذه 
الروايات على االنحطاط الذي أصاب هذه العمالة وأصبحت 
ظاهرة ينبغي مواجهتها واحتواؤها بسرعة قبل أن تتضخم 
ويتعقد حلها، فاملشكلة موجودة في أغلب املنازل لطبيعة 
املجتمع وحاجة األســـر لها لقضاء العمـــل في البيوت مما 
يجعلها عمالة رئيسية وال يســـتغنى عنها ألهميتها ولكن 
ما نشـــهده مؤخرا من تطرف في السلوك العام لهذه الفئة 
يستدعي إلى دق ناقوس اخلطر بجدية والتركيز على هذه 
املعضلة بشـــكل رئيســـي من كل األطراف بعد أن ارتفعت 
نسبة اجلرائم اجلنسية مما يدعو إلى إعادة التقييم وتفعيل 
بعض القوانني للحد من هذه األفعال الدخيلة وعدم التهاون 

معها من اجلميع.
  هذه رسالة نوجهها إلى كل املعنيني ألن القضية أصبحت 

ال حتتمل التهاون فيها.
  talal-alhaifi@hotmail.com 

 هو مهاتير محمد ولد في ماليزيا عام ١٩٢٥/١٢/٢٠ وانقطع 
عن الدراسة بسبب احلرب العاملية الثانية، مما اضطر للعمل 
حتى يوفر مصاريف لدراسته، وحصل على منحة دراسية 

لدراسة الطب والتحق باجلامعة عام ١٩٤٧.
  بدأ العمل السياسي عام ١٩٤٦ عندما التحق مبنظمة املاليو 
عند تأسيسها، وأصقل نفسه في هذا اجلانب، وفي عام ١٩٦٤ 
دخل البرملـــان نائبا، وخرج من احلزب بعد خســـارته في 
االنتخابات عام ١٩٦٩ ووجه رســـالة لرئيس الوزراء ينتقد 
فيها سياساته. كان صاحب فكرة ونظر ثاقب، وقد ألف كتابا 
عام ١٩٧٠ اسمه «معضلة املاليو» حيث اتهم الشعب بالكسل 
واجلمود واالتكالية على اآلخرين، داعيا الى ثورة شـــاملة 
للخروج وانتشـــال البلد من بلد زراعي الى صناعي، وكان 
ميتلك قدرة كبيرة على التنظير مما ساعده على بروز جنمه، 
وتولى رئاســـة الوزراء عام ١٩٨١ وملدة ٢٢ عاما، حيث حول 
أفـــكاره الى واقع عملي ملمـــوس، وجعل ماليزيا من أجنح 
اقتصاديات الدول اآلسيوية، وانخفضت نسبة السكان الذين 
كانـــوا حتت خط الفقر من ٥٢٪ الى ٢٪ فقط في عام ٢٠٠٣، 
وساهم في ارتفاع دخل املواطن املاليزي من ١٢٤٧ دوالرا الى 
٨٨٦٢ دوالرا عام ٢٠٠٢، وانخفضت نسبة البطالة الى أقل من 
٤٪، وهي تعد من أجنح بيئات االســـتثمار في جنوب آسيا 

حسب دراسة البنك الدولي.
  هو الذي كان يقول ويدعو إلى النظر للشرق، واملقصود 
قيـــم العمل املوجودة في اليابـــان وغيرها من الدول والتي 
تعتمد على االنضباط واإلخالص، وانقسمت أفكاره باالجتاه 
بالنظر الى الشـــرق الى قسمني، معنوي كااللتزام األخالقي 
واملهني واحترام آراء الغير، ومادي وذلك من خالل حتقيق 
طفرة تصنيعية عام ٢٠٢٠، وأن تصبح ماليزيا دولة صناعية 
مكتملة البنيان، وهناك نقاط محورية للوصول الى ماليزيا 
احلديثة، وهي والء الشـــعب للوطن، والعدالة االقتصادية 
وتعزيز القدرات الذاتية للمجتمع، وسيادة الدميوقراطية، 
ومجتمع حتكمه قوة اإلرادة واألخالق الفاضلة وترســـيخ 
الوحدة الوطنية بني الشعب املاليزي ثقافيا وعرقيا وسياسيا 
وصوال للدولة اإلسالمية العصرية، وقد حصلت على املركز 
التاســـع ضمن أهم ٣٠ دولة مصدرة للتقنية، وذلك حسب 

تقرير التنمية البشرية اإلمنائي واخلاص باألمم املتحدة.
  أدرك مهاتير مشكلة بلده عندما كان في العمل السياسي، 
وأولى املؤسسات التربوية اهتماما بالغا، حيث كان يعتقد 
من غير هذه املؤسســـات ال ميكـــن ان يحدث تطور حقيقي 
وال ميكـــن بروز قادة وكوادر بشـــرية من تعليم قدمي غير 
متجدد، وكان ينفق بســـخاء على املؤسســـات التعليمية، 
وشـــجع القطاع اخلاص على االستثمار في التعليم، وركز 
على دور املعلم والعلوم العصرية املتجددة، جعل التعليم 
باللغة اإلجنليزية، وكان يوفد املوظفني الى الدراسة من وقت 

آلخر لتعلم اجلديد.
  قال مهاتير عند تنحيه «وقتي انتهى لن أتولى أي مسؤوليات 
رســـمية بعد ٣١ من اكتوبر احلالي، ألن من املهم ان يتولى 

قيادة ماليزيا جيل جديد بفكر جديد».
  وقال مهاتير عند افتتاح البرجني بتروناس «اليوم نضع 
بني يدي املاليزيني معلما يجعلهم يرفعون رؤوسهم وينظرون 
عاليا»، حيث وعد الرئيس االميركي السابق رونالد ريغن بأن 
يبني ما هو أطول من برج التجارة العاملي، وكان ذلك عندما 
زار مهاتير الواليات املتحدة األميركية حيث قال «ســـيدي 
الرئيس أطمئنك انه سيكون في ماليزيا قريبا ما هو أطول 

منهما»، وفي عام ١٩٩٨ مت افتتاح البرجني.
  akandary@gmail.com 

 طالل الهيفي

 العمالة المنزلية 
ومشاكلها
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 عبدالعزيز الكندري
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  «النمر اآلسيوي»

 وجهة نظر وجهة نظر
 الشعب األميركي

 

 محمد هالل الخالدي

 نظرات نظرات

 من بني جميع الدول التي زرتها وعشت فيها 
تبقى أميركا من أكثر هذه الدول تأثيرا في نفسي، 
ليس جلمال الطبيعة أو العمران فحسب، وإمنا 
لثقافة شـــعبها اجلميل. ال نحتاج إلى التأكيد 
على عدم التعميم بالطبع، فكل شعب فيه ما فيه 
من االستثناءات. في عام ١٩٩٧ ذهبت ألول مرة 
إلى الواليات املتحدة لدراسة اللغة في مدينة 
ســـياتل بوالية واشنطن، كنت خائفا وأتخيل 
أنني سأقتل هناك «وأروح فطيس» بال سبب، 
رمبا كان ذلك بتأثير مـــن «هوليوود». كانت 
ثقافة الشعب األميركي هي أكثر ما أذهلني هناك، 
إذ لم أر شـــعبا بهذا الذوق واالحترام لآلخر، 
تواصلهم اإلنساني في األماكن العامة يجبرك 
على أن تتوقف مع ذاتك. عشت في البداية مع 
عائلة أميركية من أصل مكســـيكي، ثم طلبت 
مـــن إدارة اجلامعة تغيير العائلة ألنهم كانوا 
يتحدثون طوال الوقت باللغة االسبانية وهو 
أمر ال يتناســـب مع هدفي مـــن العيش معهم. 
تركت العائلة املكسيكية وانتقلت للعيش مع 
عائلة أخرى، وبعد أسبوعني تقريبا جاء رب 
األسرة للجامعة لالطمئنان على أحوالي. كنت 
أالحظ اجلميع وهم يتصرفون مبنتهى الذوق 
واإلنسانية، يحترمونك ويحترمون معتقداتك 
مهما كانت، فلو قلت لهم انك تقدس قطعة حجر 
فستراهم مباشرة يتصرفون مع كل األحجار 
أمامك بكل احترام حتى ال يجرحوا مشـــاعرك 

ويهينوا مقدساتك.
< < <  

  كنت أظن أن أحداث احلادي عشر من سبتمبر 
قد غيرت من طبيعتهم اخليرة تلك، وقبل أيام 
شاهدت برنامجا تلفزيونيا هو عبارة عن دراسة 
ميدانية قامت بها إحدى مؤسسات الدراسات 
االجتماعية هناك، فكرة البرنامج تشبه إلى حد 
كبير فكرة برامج الكاميرا اخلفية املعروفة. قام 
فريق العمل بتركيب عدد من الكاميرات املخفية 
في محل للتســـوق (سوبر ماركت)، وقام أحد 
أعضاء فريق العمل بأخذ مكان البائع، فيما تقوم 
اثنتان من نفس الفريق من األميركيات من أصل 
عربي يرتدين احلجاب بالتسوق. هدف الدراسة 
كان رصـــد مدى التغير الـــذي أصاب املجتمع 
األميركي ونظرتهم للعرب واملسلمني بعد تلك 
األحداث وما صاحبها من زخم إعالمي ضد العرب 
واملســـلمني. بدأت الكاميرا ترصد ردود أفعال 
املواطنني األميركان وهم يشاهدون البائع وهو 
يوجه كالما قاسيا للفتيات املسلمات ويسخر 
من حجابهن ويتهمهن باإلرهاب، فماذا تتوقعون 
النتيجة؟ ٩٨٪ من الناس الذين تواجدوا في ذلك 
احملل وشاهدوا تصرف البائع مع الفتيات قاموا 
بردة فعـــل عنيفة ضد البائع، كانوا يلقون ما 
بأيديهم عليه، ويصرخون في وجهه ويصفونه 
بالعنصري البغيض، ويقولون انهم سيقاطعون 
هذا احملل، علما بأن الدراسة جرت ألشهر ومت 
تســـجيل مواقف أكثر من ٣ آالف شخص. هل 
نتصرف نحن مع األجانب بهذه الطريقة، هل 
ندافع عن وافد مسكني عندما يتعرض لالضطهاد 

والظلم في بلداننا؟
  bodalal@hotmail.com 

 أهدى لنـــا احلاج عباس 
عيســـى عبدالعزيز القطان 
أمناء وقف  عضو مجلـــس 
اإلحقاقـــي اخليري، ونائب 
رئيس مجلس إدارة حسينية 
الشـــيخ األوحد للشـــؤون 
اإلداريـــة كتابـــا وثائقيـــا 
يحتـــوي علـــى معلومات 

وبيانات وصور معبرة ومســـتندات تراثية لوصايا 
األوقاف وللبيوت واملنازل القدمية، واألنشطة الدينية 
واالجتماعية والثقافية التي مت تقدميها من قبل حسينية 
الشيخ األوحد، وقد اشتملت على الكثير من الصور 
الفوتوغرافية واملسرحيات اإلسالمية، خاصة ألبوم 
الصور التعريفية عن املرحومني املتوفني من الشخصيات 
والرجال الفضالء الذين أفنوا تاريخهم وحياتهم في 
التضحية والعطـــاء واجلهد، حتى أصبح لهم وضع 
عال في قاموس الذكرى، مما ترك لهم أثرا في القلوب 

على مر الزمان.
  وقد شدني في محتويات الكتاب ذكر العوائل واألسر 
الكويتية اإلحسائية التابعني للمراجع أسرة اإلحقاقية 
العلمية الكرمية في الكويت واملنطقة اخلليجية، حيث 
مت ذكر اكثر من ١٢٢ عائلة كرمية أو للتاريخ وملن ليس 
لديه نســـخة من هذا الكتاب الوثائقي فإنه يسعدني 
نشر أســـماء هذه العوائل في جريدتنا «األنباء» بكل 
فخر واعتزاز من خالل عمود «ملسات».. وهذه العوائل 

واألسر العزيزة هي:
  السليمي ـ القطان والهزمي ـ الفيلي ـ العوضي ـ آل 
محمد علي والصايغ ـ املطوع ـ آل بوحمد ـ اجلريدان 
املجادي ـ الصيرفي ـ احلداد ـ آل الشـــيخ ـ الصفار ـ 
املويل ـ األربش ـ بوعباس ـ الشمالي ـ الرامزي وخان 
الوزانـ  احلرزـ  احلاضرـ  العبدالســـالمـ  البحرانيـ  
البنايـ  السلمان وبوحسنـ  املهديـ  النجادةـ  الباذر 

ـ العمران ـ العباد ـ الفرحان 
ـ األحمد ـ القتم ـ السلطان ـ 
الهالل ـ بوخمسني ـ خريبط 
ـ الشـــواف ـ اجلعفر ـ املال ـ 
النجار ـ الســـالم ـ الرشيد ـ 
اخلليفيـ  الناصرـ  بوجبارة 
ـ أدريهم والسرهيدـ  الناصر 
ـ (السادة)ـ  النجديـ  العطية 
ـ املعيلي ـ البقشـــي ـ الدندن ـ املـــرزوق ـ القضيب ـ 
النخوـ  الغريبـ  احلمادةـ  العيدـ  بوسعيدـ  السالمني 
ـ بوزيد ـ الصعيليك ـ الدريع ـ الباهويد ـ الســـيافي ـ 
املشمومـ  الوائلـ  بومجدادـ  املبارك العامرـ  املوسىـ  
بوناجمهـ  اجلديـ  اخلرسـ  املزيديـ  الصالحـ  املهنا 
ـ الرمضانـ  البغليـ  الشخصـ  العبداهللاـ  الصحانـ  
العراديـ  املؤمنـ  األميرـ  اخلواجةـ  اخلميسـ  املسري 
ـ الدوخيـ  الشـــويكرـ  اإلبراهيمـ  القديحيـ  الهزاعـ  
البدرـ  القرينـ  الياسنيـ  احلجيـ  الصفارـ  بن شهاب 
ـ بوصلحة ـ بومرة ـ املسلم ـ الوايل ـ السليم ـ الثامر 
ـ احلميدي ـ الســـبع ـ احلمد ـ املتروك ـ العايش ـ بن 
علي ـ الوائل ـ الســـالم ـ العطار ـ اجلدي ـ احلبابي ـ 

املسلم ـ بوخمسني ـ الوزان.
  ومن هنا أشكر احلاج عباس القطان على هذا اإلهداء 
املميز فقد تصفحت الكتاب وتكحلت عيناي بالصور 
اجلميلة التي عبرت عـــن املاضي اجلميل من أحداث 
ومواقف وعبر ميكن االستفادة منها كحكايات وقصص 

مؤثرة.
  فاكهة الكالم: قال الرســـول األعظم وســـيد الكون 
محمد بن عبداهللا ژ: «الطيب والنســـاء وقرة عيني 

الصالة».
  وقال الرسول ژ: السهر إال في ثالث: «متهجد بالقرآن، 

أو طالب للعلم، أو عروس تهدى الى زوجها».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 تطرقت في مقالي السابق 
«حريق اجلهـــراء واجلانب 
النفسي» إلى ضرورة إنشاء 
مجموعة لتقدمي الدعم النفسي 
للمصابـــني وأهلهم في هذه 

احلادثة املؤملة.
  وفي هذا املقال ســـأحاول 
تســـليط الضوء على بعض 

جوانب التجربة األميركية الناجحة في مجال مجموعات 
الدعم النفسي، ولكن قبل ذلك أحب أن أوضح أن هناك 
العديد من دول العالم التي اهتمت بإنشـــاء هذا النوع 
من املجموعات مبختلـــف أنواعها، وأثناء بحثي حول 
مجموعات الدعم النفسي للمصابني باحلروق وصلت 
إلى قاعدة بيانات خاصة بهذه الفئة وتضم ١٢٧ مجموعة 
موزعة على جميع القارات، ولألسف لم أجد أية مجموعة 

عربية تقدم هذا النوع من الدعم.
  وتعتبر «مجموعات الدعم النفسي للمصابني باحلروق» 
من أهم املجموعات في الواليات املتحدة، وذلك لوجود 
أكثر من نصف مليون أميركي يعاجلون ســـنويا من 
إصابات احلروق، والكثير منهم ال ميلكون املعرفة الكافية 
واملهارات الالزمة للتعامل مع اإلصابة والتعايش معها 

بعد اخلروج من املستشفي.
  لذا مت تأسيس أكثر من ٣٩ مجموعة للدعم النفسي في 
هذا املجال منتشرة في أغلب الواليات برعاية مباشرة 

من املستشفيات واملنظمات اخليرية.
  ومن املجموعات الهامة التي وجدتها «مجموعة دعم 
املتعافني من احلروق في مركز ديفس الطبي التابع جلامعة 
كاليفورنيا» وهي: مجموعة تضم الناجني من احلروق 
وأســـرهم، وعددا من اخلبراء واملهتمني، جتتمع شهريا 
ملناقشة القضايا التي تهم الناجني، وتقدمي اإلجابات على 
أسئلتهم، والعمل على تقليل املخاوف والقلق لديهم، مع 

طرح مواضيع مفيدة تساعدهم 
على فهم أفضل للعالج الطبي، 
ومراحل الشفاء من اإلصابة، 
وكيفية إعادة تأهيل املصاب، 
وتتم استضافة بعض املختصني 
في جراحات التجميل والترميم 
واحلـــروق بصـــورة دورية 
للحديـــث عن آخـــر األبحاث 

والعمليات التي مت إجراؤها في هذا املجال.
  وللمتطوعني دور هام في هذه املجموعة، حيث يعتبرهم 
املصابـــون مصدر أمل وإلهام، من خالل ما يقدمونه من 
دعم نفســـي ومشاركة وجدانية تســـاعد في التخفيف 

عنهم وأسرهم.
  ولم يقتصر االهتمام باملصابني على انشاء مجموعات 
الدعم النفســـي فقط، بل تعداه إلـــى إقامة املؤمترات 
املتخصصة لهم، حيث عقد في أغســـطس املاضي في 
مدينة نيويورك «املؤمتر السنوي العاملي الـ٢١ للحروق» 
الذي نظمته «جمعية فينكـــس للناجني من احلروق» 
وهـــي أكبر جمعية أميركية تخدم الناجني من إصابات 

احلروق.
  وشـــارك في املؤمتر أكثر من ٨٥٠ ناجيا وعائالتهم، 
ومجموعـــة من املختصني، وبعض املصابني في حربي 
العراق وأفغانستان، الذين عرضوا قصصهم ونصائحهم 
العملية حول طـــرق التعافي بعد اإلصابة، كما نظمت 
ورش العمل التي قدمها بعض املختصني ورجال اجليش 
واإلطفاء، وشارك كذلك عدد من املشاهير في احلديث عن 
جتاربهم الشخصية ورحلتهم في طريق الشفاء، فضال 

عن جهود أخرى متعددة ال يتسع املجال لذكرها.
  زاوية أخيرة: نتمنى أن يكون لدينا مثل ذلك االهتمام 

باملصابني في حريق اجلهراء. 
  dmadooh@yahoo.com 
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