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في اآلونة األخيرة أصب���ح مصطلح »الكويت مركز مالي وجتاري« 
عنوان���ا مهما في طرح وجهات النظر التي ترمي الى الرقي مبس���تقبل 
الكويت العاجل واآلجل، والبعض يتحدث عن هذا املفهوم من الناحية 
الشكلية وال يعرف أن ذلك ال يكفي من الناحية العملية عند طرحه على 
أرض الواقع، مبعنى ان تطبيقه على أرض الواقع يحتاج الى ش���روط 

ومتطلبات تكاد تكون مستحيلة في الكويت وذلك لألسباب التالية:
أوال: هذا احللم يحتاج الى منظومة أمنية محترفة توازي احتراف 
ال� FBI أو شرطة دبي. ألن هذا املركز املالي والتجاري سوف تصول 
وجتول به عصابات س���وق املال األسود وتبييض األموال وعمالقة 
الهك���رز، إضافة إلي التصفيات السياس���ية، أي أن هذا املركز املالي 
والتجاري س���يكون أرضا خصبة لتصفية اخلصوم، كما هو احلال 

في حوادث االغتياالت في دبي والتي حدثت مؤخرا.
فالكادر األمني في الكويت خس���ر عددا من أف���راده أثناء املواجهات 
املسلحة مع اخلاليا اإلرهابية في الكويت عام 2004 وكذلك لم يستطع 
الكشف عن وحش حولي الذي أثار الذعر في الكويت قبل بضع سنوات 
وقد مت اكتشافه عن طريق يقظة أحد املواطنني وبالصدفة أيضا. وتشير 
املدارس األمنية إلى أن هناك نوعا من السلوك اإلجرامي اخلطير واحملترف 
كسفاحي النس���اء الذين ظهروا في أميركا وأوروبا ونتمنى أال يظهروا 

في املركز املالي والتجاري في الكويت.
إذن البد أن يكون للقصور األمني أسبابه وال ميكن لنا بناء هذا املركز 
املالي والتجاري إال بعد تهيئة املنظومة األمنية وإغداق املال على احترافها 
وتزويدها بأهم الوسائل امليدانية والتكنولوجية التي ستساعدهم في 

مهمتهم، وكذلك رفع رواتبهم ومحاسبتهم عند التقصير.
ثانيا: س���وق املال الكويتي بحاجة إلى اس���تقاللية وقوانني خاصة 

تضمن زرع الثقة في قلب املستثمر احمللي واألجنبي.
ثالثا: إطالق العنان للمشاريع الس���ياحية والترفيهية والصناعية 
وحتريرها من التعقي���دات اإلدارية وخصوصا تعقيدات »الش���ؤون« 

و»البلدية«.
رابعا: تغيير مفاهيم جلنة املبادرات التي كانت والتزال ترفض جميع 

املبادرات باستثناء قبول القليل منها من باب املجاملة.
خامسا: رأس املال جبان وهي مقولة شائعة والكويت التزال تعيش 
حالة من الصراع األزلي بني الس���لطة التشريعية والسلطة التنفيذية، 
وعن���د ذروة الصراع يتعطل العمل في وزارة الوزير هذا أو ذاك والذي 
س���يصعد على املنصة الس���تجوابه، وهذا األمر يعطل مصالح رجال 
األعمال وسوق العمل ورمبا يؤدي الى حل املجلس للمرة األلف ثم يدور 
املس���تثمر واملواطن وأجهزة الدولة كافة ف���ي حلقة مفرغة، وهذا األمر 

ليس من مصلحة رأس املال املوجود في املركز املالي.
سادس���ا: اليزال اجلهاز القضائي غير كويتي باستثناء حوالي %20 
فقط. وكذلك اجلهاز الديني )اإلفتاء( واملستشارون بجميع التخصصات 
والوزارات التزال الغالبية منهم غير كويتيني بالرغم من الكم الهائل من 
اخلريجني الكويتيني الذين يحملون شهادات عالية بجميع التخصصات، 
أما قرار التكويت بنسبة 15% سنويا فاليزال في ظلمة األدراج مع العلم 
أننا نسمع باملثل القائل »اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه« لكننا لم 
نطبقه بسبب مفاهيم وأوهام باطلة منها أن الكويتيني كسالى أو يبحثون 
عن الواس���طات وهذا كله مجرد هراء، والدليل على ذلك أن الكويتيني 
أذهل���وا العال���م باختراعاتهم وأذهلوا اخلليج بأفكارهم ومش���اريعهم 
السياحية واالستثمارية، لكنهم اليوم ولألسف يعيشون حالة »تقصيص 
األجنحة« طبعا باس���تثناء الذين يقعون حتت مظلة »هذا ولدنا«. أما 

البقية فهم أبناء اجليران.
سابعا: احملاباة السياس���ية لبعض الدول واحملاباة البرملانية كانت 

والتزال وستبقى العائق احملوري لفشل قيام املركز املالي الكويتي.
ثامنا: مساعدات احلكومة للمؤسسات املالية املنهارة مساعدات مجزية 
وسريعة، أما مساعدات احلكومة النقدية للمواطن فهي بطيئة جدا ومؤملة 

ومحبطة لآلمال ومتر بحالة والدة قيصرية متيل الى الفشل دائما.
أم���ا أخبار الصحف ووس���ائل اإلعالم عن صن���دوق املتعثرين فقد 
أصبحت وس���يلة رخيصة لزيادة مبيعات اجلريدة في األسواق حتى 

وصفها البعض بأنها حالة مشابهة حلالة قميص عثمان.
مما سبق أعاله نستطيع القول ان أرض الكويت في الوضع احلالي 
أرض غير صاحلة لهذا املش���روع العم���الق اجلميل بل انها تكاد تكون 

مشابهة لصحراء الربع اخلالي.
> > >

أتقدم بخالص العزاء ملقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ولسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد لوفاة املغفور له بإذن اهلل 
تعالى الشيخ باسل صباح سالم الصباح، والعزاء موصول للشيخ ثامر 
العلي الصباح وأسأل اهلل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه 

الصبر والسلوان و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

مركز الكويت المالي
 في الربع الخالي

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

الفنان األطرش الصغير

منصور الهاجري

للوطن

للقلقين فقط
 على هذا الوطن

مخلد الشمري

رؤية

م���ن مّنا ال يعرف فريد األطرش الذي مأل الدنيا فنا وغناء وطربا بعدما انتقل 
إلى مصر وش���ارك فنانيها الغناء والتمثيل، وكذلك ش���قيقته أس���مهان الفنانة 
القديرة التي تركت ثروة كبيرة من الغناء واألفالم املصرية التي ش���اركت فيها 
الى جانبه، مات االثنان فريد واخته أسمهان وتركا ثروة كبيرة ال تقدر بثمن من 
األغاني واألحلان واألفالم التي بقيت ليس���تمتع بها الساهرون واملتابعون للفن 

العربي األصيل.
واليوم وبعد مضي عشرات السنني على وفاتهما، اليزال جيل املاضي واحلاضر 

يستمعون إليهما وينتشون فنا وطربا ويتذكرون تلك األيام اخلوالي.
لقد مضى الفنانون الكبار ولم يبق منهم سوى القليل إال أنه قبل عام ونصف 
التقيت مع تركي األط���رش وكان اللقاء في صالون جنالء النقي محامية الدولة 
في إحدى األمس���يات األدبي���ة والثقافية، فقدمته لي النقي عل���ى أنه من عائلة 
الفنان فريد األطرش وبعد انقضاء األمس���ية عرضت عليه اجراء لقاء لكي يبني 
لنا من هو فريد األطرش ومن هي الفنانة أس���مهان وكان برفقته زوجته وابنه. 
واتفقت معه وبعد أس���بوع حضر إلى ديواننا وكان معه ابنه األطرش الصغير 
ومعه شقيقه، حيث قدم تركي األطرش ابنه على انه فنان يغني ويكتب األغنية 
ويلحنها على آلة موسيقية غربية. وخالل ثالث ساعات من اللقاء حصلت على 

صفحتني نشرتهما »األنباء« الغراء.
والفضل يرجع للمحامية جنالء النقي التي عرفتني عليه وبعد النشر اتصل 
بنا أمير الدروز وقدم لي الش���كر على ذلك اللقاء ومرت األيام وبعد عام ونصف 
تلقيت الدعوة مرة ثانية من جنالء النقي حلضور مؤمتر صحافي للفنان األطرش 
الصغير في صالونها األدبي والثقافي وكان لقاء متميزا اختلط فيه الفن والطرب 
بالثقافة واألدب وكان احلضور من الطبقة املثقفة وكان بني احلضور الفنان صالح 
احلريبي الذي ش���ارك ببعض من أغانيه واملمثل جاسم النبهان وبعض الكتاب 
والصحافيني، وحتدث الفنان األطرش عن بداية حياته ومساندة والديه له لكي 
يتمكن من حمل اسم العائلة ويتابع مجد وأصالة وطرب فريد األطرش وأسمهان 
األط���رش وكانت ليلة ثقافية طربية أدبي���ة بطلها الفنان طارق األطرش تخللها 
الفكاهة والغناء وتقدمي الهدايا وكان للنقي دور كبير بربط أبناء املجتمع الكويتي 

بأبناء اجلالية العربية من خالل الندوات التي تقيمها بني فترة وأخرى.
لق���د غنى املطرب طارق األط���رش بعض األغاني احلديثة ورد على أس���ئلة 
الصحافيني وشارك في امللتقى الكاتب الصحافي الزميل أحمد بودستور ود.سعيد 

ساملني وحرمه.
اقتراح للمحامية جنالء النقي:

أمتنى ان يكون امللتقى القادم عن تاريخ الكويت احلديث يتخلله احلديث عن 
الغزو العراقي الغاشم على الكويت.

وشكرا للنقي على فتحها صالونا أدبيا وثقافيا في كويتنا احلبيبة.

يقال إن أشد املجتمعات جهال في هذه األرض هي تلك املجتمعات 
التي يدعي جهالؤها معرفة كل شيء، وهم ال يفقهون وال يعرفون 
وال يعملون ش���يئا، ومع ذلك جتدهم يدسون أنوفهم دسا ودون 
حياء أو خجل للمشاركة في أي شيء، وفي احلديث عن أي أمر، 
وف���وق ذلك يجدون من مينحهم فرصة املش���اركة والكالم وبث 

جهلهم بني الناس بكل حرية.
أتعرفون ملاذا يدمر الغش صحة كثير من الناس في الكويت؟ 
لكي تعرفوا اإلجابة عن هذا الس���ؤال املخيف ما عليكم س���وى 
مراقبة الضحكات واالبتس���امات »الصفراء« لبعض من يسّمون 
مبفتشي البلدية في الصور التي ترافق األخبار عن إغالق ملطاعم 
أو محالت تقدم املواد الغذائية املغشوشة، وشخصيا اعتقد انها 
إغالقات مفبركة وتتم بالتنس���يق مع أصح���اب احملالت � لزوم  
التصوير والبهرجة اإلعالمية وإال ملاذا يبتسمون في الصور رغم 
انه���ا أخبار مخيفة وتبث الذعر ب���ني كل من يعيش بهذا البلد؟! 
ونتساءل ملاذا ال يضعون أسماء احملالت واملطاعم الغشاشة في 

الصور واألخبار؟!
من أهم أس���باب هذه الصراعات االجتماعية في الكويت تلك 
املفاجآت التي يصدمنا بها بني فترة قصيرة وأخرى أناس وأشخاص 
ظننا يوما أنهم أسوياء وراجحو العقل وأحياء الضمير ثم نفاجأ 
بهم وهم يدافعون بصورة فجة ووقحة وعمياء عن األشرار وغير 
األس���وياء من أبناء قبائلهم أو طوائفهم أو فئاتهم أو جماعاتهم، 
ويناصرونهم بكل قوة وجاهلية، إن اختلفوا في مس���ألة ما مع 
آخرين من األش���خاص احملترمني واألخيار واألسوياء وأصحاب 

احلق.
كلما شاهدت عبارة »أطفال في الداخل« التي تكتب على الالفتات 
التي يعلقها البعض على زجاج سياراتهم اخللفي أتذكر فورا جملة 
»مواطنون آخرون يعيش���ون معكم بالبلد« التي يجب وضعها 
أمام أعني كل شخص ال تهمه املصلحة العامة في هذا البلد، وإن 
كنت متأكدا من انها لن تنفع أبدا في تغيير سلوك هذه النوعية 

من فاقدي الضمير واإلحساس.
أم���ا كل مواطن قلق على هذا الوط���ن الطيب، فإنني أنصحه 
بأن يحافظ على البقية الباقية من إنس���انيته وسط هذا الوضع 

احمللي املجنون.
Mike14806@hotmail.com

مازال���ت التقارير التي تص���در عن اخلارجية 
االميركية لالسف تضع كويتنا احلبيبة في مرتبة 
متقدمة باالجتار في البش���ر، وه���ذا بالطبع فهم 
خاطئ، حيث صنف تقرير اخلارجية االميركية كال 
من اململكة العربية السعودية والكويت في الفئة 
الثالثة ضمن دول منطقة الش���رق االوسط، واما 
لبنان وقطر ففي قائمة املراقبة ضمن فئة رقم 2، 

ثاني اسوأ فئة من الدول حسب الترتيب.
هذا التقرير هو العاشر للخارجية االميركية الذي اعتبر ان اغلبية ضحايا 
االجتار بالبش���ر تأتي ضمن نحو 550 ال���ف امرأة يجندن للعمل املنزلي في 
الكويت، وان بعض العمال يتعرضون لظروف العمل القسري من قبل الكفالء 
ووكالء العمل الى جانب امتناع احلكومة عن مقاضاة املواطنني املخالفني ملعايير 
االجتار بالبش���ر، واشار التقرير الى ان بعض الذين يأتون للعمل من بلدان 
عربية وآسيوية يتعرضون لظروف العمل القسري من قبل الكفالء ووكالء 
العمل من خالل ممارسات عدم دفع اجورهم والتهديد بسوء املعاملة اجلسدية 

واجلنسية وفرض القيود على حتركهم مثل احتجاز جوازات سفرهم.
وردا على هذه اجلزئية فإننا نس���تغرب من ه���ذا التقرير املزيف، الن ما 
نراه في الكويت مخالف ملا يقال ويكتب، فكثيرا ما ذكرت في مقاالتي في هذا 
الشأن، أن الوافد يعيش في الكويت كما لو كان مواطنا يتلقى جميع حقوقه 
في جميع املجاالت س���واء كانت صحية او تعليمي���ة، اجتماعية او مجاالت 
اخ���رى كثيرة، وبالعكس من ذلك فالواف���د يلقى كل الرعاية ورمبا اكثر مما 

يلقاه في بلده.
ان املواط���ن عندما يجلب اخلادمة او العامل ال���ى البلد للعمل، منهم من 
يعمل بإخالص، ومنهم من ال يؤدي وظيفته مبا يرضي اهلل مبعنى »ما يحلل 
معاش���ه«، فهم يعملون في البيوت وكأنهم اصحاب البيوت وما نطلق عليه 
املعزبة »ربة بيت«، فهم يحصلون على جميع حقوقهم بس���هولة ويسر من 
مأكل ومش���رب وملبس والكثير منهم يحصل على اجره، واهلل هذه حقيقة 
وليس���ت مبالغة، والكثير حتما يوافقني هذا الرأي، اللهم اال اذا كانت هناك 

حاالت خاصة فهي ترجع الى رب العمل »الكفيل« 
بعيدا عن غطاء احلكومة.

ودولتنا احلبيبة الكويت قامت بفرض القانون 
في هذه احلاالت »االجتار بالبشر« حيث ان قانون 
العقوبات الكويتي يحظر عددا من املخالفات ذات 
الصلة باالجتار بالبشر، اذ حتظر املادة 185 بعض 
اش���كال الرقيق وتنص على عقوبة بالس���جن 5 
سنوات كحد اقصى، وتفرض املادة 201 التي حتظر 
الدعارة القس���رية على عقوبة اقصى بالسجن 5 سنوات اذا كانت الضحية 
بالغة و7 س���نوات اذا كانت دون ال� 18، وقامت الدولة كذلك باتخاذ خطوات 
عملية ملعاجلة اي قضية انسانية، فإن اقرار قانون العمل 2010 مؤخرا ما هو 
اال دليل قاطع على مدى اهتمام الدولة مبعاجلة اوضاع العمالة الوافدة، وهذا 
القانون منح الكثير من االمتيازات لهذه العمالة، ووزارة الشؤون مشكورة 
اص���درت كثيرا من القرارات الوزارية ملعاجل���ة قضايا العمالة منها حتويل 
االقامة دون موافقة الكفيل وإلزام الشركات بضمانات مالية لصرف الرواتب 
في حال تعثر الش���ركة والسماح بتحويل العمالة املنزلية للعمل في القطاع 

اخلاص وحتديد حد ادنى لالجور يعاد النظر فيه كل 5 سنوات.
مع العلم ان برنامج ميكنة خدمات وزارة الشؤون وربطها آليا مع اجلهات 
احلكومية واالهلية املعنية ساهم في وضع حد لتجار االقامات ومكافحة هذه 
املشكلة، باالضافة الى وجود قوانني في مجلس االمة قيد الدراسة واالصدار، 
منها تنظيم اوضاع العمالة املنزلية وحقوق االنسان الى جانب ايالء احلكومة 
قضية الب���دون العناية الالزمة ملعاجلتها، وبالتالي ف���إن هذا االتهام مناف 

للحقيقة والواقع.
واخلالصة كل ما يقال في حق الكويت ليس له صلة باحلقيقة وامنا اتهام 
باطل، فنطلب من اهلل ان يعز ويحفظ لنا الكويت من كل مكروه بقيادة اميرنا 
وقائد سفينتنا صاحب السمو الشيخ صباح االحمد واحلكومة الرشيدة، ما 

شاء اهلل تبارك الرحمن يا كويت، اللهم صّل على محمد وعلى آل محمد.
abdullahbwair@yahoo.com

التقرير العاشر والمزيف

عبداهلل عباس بوير

ديرة

َوَهن القلوب

محمد رجب عبدالمنعم

رأي

أفيقي يا أمة اإلس���الم ي���ا خير أمة 
أخرج���ت للناس يا أم���ة محمد ژ ويا 
أمة الصديق والف���اروق وذي النورين 
وأبا تراب وس���يف اهلل املسلول واسد 

اهلل ويا أمة خير رجال األرض.
ألم يأن األوان أن تفيقي من س���باتك 
العالم فالعزة لك والشرف  لتس���ودي 
والكرامة اعزك اهلل باإلس���الم وأكرمك 
بالقرآن الكرمي وفضلك بخير األنام سيد 
املرسلني ژ. وحني تركنا الكتاب والسنة 
أصابنا الذل والهوان ولو متسكنا بهما 
لكانت لنا العزة والنصرة والتمكني في 
األرض قال رس���ول اهلل ژ »أبش���روا 
أبشروا، أليس تشهدون أن ال إله إال اهلل 
وأني رسول اهلل؟ قالوا: نعم، قال: فإن 
هذا القرآن سبب طرفه بيد اهلل، وطرفه 
بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا 

ولن تهلكوا بعده أبدا«. )صحيح(.
القوات اإلسرائيلية باالعتداء  قامت 

العسكري على س���فن قافلة املساعدات 
اإلنسانية لغزة احملاصرة هذا العدوان 
الس���افر جتاوز كل احل���دود فالبد من 
وقفة وموقف وكلمة ولنترك اخلالفات 
ولنعلم ان األمة اإلسالمية جسد واحد 
ال أجس���اد متفرقة، قلب واحد ال قلوب 
شتى ويسودها الود والرحمة والتعاطف. 
ونتساءل: ماذا تفيد الرسائل؟ وجميعنا 
يعلم أن ال أحد يتخذ إجراء ضد إسرائيل 
في ظل دعم الدول الكبرى لها، ومن لنصرة 

اإلسالم واملسلمني؟
أفيقي يا أمة اإلس���الم واخرجي من 
هوانك وعودي إلى املنهاج الرباني فهو 

سالحك.
قال اهلل تعالى: )يأيها الذين آمنوا إن 
تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم � 

سورة محمد: آية 7(.
وقال ابن كثير رحمه اهلل: فإن اجلزاء 

من جنس العمل.


