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سعدت بقراءة كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة العشر 
األواخر من رمضان، وقد حتدث سموه عن عدة قضايا مهمة تتعلق بالشأن الداخلي 
للكويت، لكن بعض القضايا التي تناولها كانت في غاية األهمية وهي – أيضا – ال 
تتعلق بالكويت وحدها لكنه���ا تعني كل دول اخلليج – بصفة خاصة – وكثيرا 

من دولنا العربية واإلسالمية – بصفة عامة.
حتدث سموه عن أهمية الوحدة، كما حتدث عن اآلثار املدمرة للنعرات الطائفية، 
والنعرات القبلية، وحث على عدم بث روح التعصب والفرقة وش���ق الصف ملا 

لكل ذلك من آثار مدمرة على وحدة األمة.
إن الذي يتأمل التاريخ يدرك ببس���اطة أن هالك األمم وضياع ملكها إمنا يبدأ 
باالختالف بي طوائفها وعندها يبدأ العدو املتربص في حتينّ الفرص لالنقضاض 
على تلك األمة ألنها أصبحت فريسة سهلة. حدث ذلك لألمويي والعباسيي وللخالفة 

األموية في األندلس، بل وحصل لكل أمة مهما كان دينها أو موقعها أو قوتها.
وألن بعض دول اخلليج متر – حاليا – بأوضاع مشابهة مهما حاولنا أن نتعامى 
عنها فإن كلمة صاحب السمو جاءت في وقتها، ولعل هذه الكلمة مع كلمات مخلصة 

من هنا أو هناك تكون دافعا لعمل جاد يقف ضد النعرات مهما كان نوعها.
الفتنة الطائفية تطل برأسها في الكويت وفي البحرين، اتهامات من هذه الطائفة 
لتل���ك، ووصف بالعمالة والوقوف مع األعداء، وحديث عن مواطنة منقوصة كٌل 
يتهم بها اآلخر.. ولألس���ف فقد زادت األمور وتصاعدت وأخذت أبعادا مؤسفة ما 

كان ينبغي لها أن حتصل بي أبناء البلد الواحد، أو بينهم وبي قادة بالدهم.
والش���يء الالفت للنظر أن اجلميع على اختالف مذاهبهم أو عقائدهم الفكرية 
يتحدث���ون عن مخاطر الفرقة وعن أهمية الوح���دة الوطنية والتالحم بي أبناء 

الوطن الواحد ولكنهم ال يطبقون بشكل جيد كل ما يتحدثون عنه.
اإلعالم البحريني يتحدث هذه األيام عن مخطط إرهابي يستهدف أمن البحرين 
واس���تقرارها، والكلمة – بطبيعة احلال – يجب أن تكون للقضاء، وقبل مدة كان 
املجتمع البحريني منشغال باحلديث عن فتنة طائفية، وعن تبادل لالتهامات بي 
الطائفتي السنية والشيعية، والكل يعلم خطورة ذلك االنقسام على كل املواطني، 

وبالتالي ما كان يجب أن تصل األمور الى هذه الدرجة املزعجة.
وفي الكويت جرى حديث طويل عن شبكات جتسس، وعن والءات لهذا البلد 
أو ذاك، وكان الواج���ب أن يك���ون حب الكويت هو مظل���ة اجلميع على اختالف 

طوائفهم ومناهجهم الفكرية.
دول أخرى تظهر فيها خالفات مذهبية وإن كانت بشكل أخف، كما تظهر فيها 
خالفات فكرية بشكل واضح، ولو كانت هذه اخلالفات جتري حتت مظلة احلوار 
الهادئ املقبول لكان ذلك ظاهرة إيجابية لكنه – لألسف – يخرج عن إطاره املقبول 
ال���ى اتهامات متبادلة تص���ل الى حد التخوين والتكفي���ر ورمي كل فريق اآلخر 

باالنتماءات املعادية لبلده.
إن هذه األوضاع تعطي انطباعات سيئة عن مستقبل املجتمعات التي حتصل 
فيها، وهي إن كانت قابلة للسيطرة عليها حاليا فقد ال تكون كذلك في املستقبل، 

واقرأوا التاريخ إن شئتم.
كل مواطن له حقوق وعليه واجبات، ومن حق املواطن على دولته أن تعامله 
وفق هذه املعادلة، وعندها س���تختفي معظم املظاهر الس���لبية التي نراها اآلن – 

هكذا أعتقد!
في تاريخنا اإلسالمي ش���واهد على ما أقول، ففي عصر اخلالفات األولى كان 
يعيش املسلم والكافر، وكانت كل الطوائف حاضرة على اختالف عقائدها، وكان 
اجلميع يعيش���ون س���واء حتت مظلة الدولة باعتبارهم مواطني متساوين في 
احلقوق والواجبات.. وفي عصرنا نعيش طوائف متنوعة، في أميركا – مثال – هناك 
اختالف في الديانات واألعراف والتقاليد لكنهم يلقون املعاملة نفسها باعتبارهم 
مواطني أميركان، ولم تختلف هذه املعاملة إال مؤخرا بفعل الظروف السياسية 
ولكنني أحكم على العموم والس���ائد.. من املهم أن نستفيد من تلك التجارب إذا 

أردنا أن نصل الى النتائج نفسها.
وأتفق مع ما قاله صاحب الس���مو من أهمية االستفادة من هذا الشهر الكرمي 
ونحن نعيش آخر أيامه في إش���اعة قيمة احلوار والقيم اإلسالمية الرائعة التي 
نؤمن بها لكي نصفي نفوس���نا من كل األحقاد، ونبتعد عن كل أنواع الفنت التي 
تفرق مجتمعاتنا وتضعفنا جميعا، ولعلنا – جميعا – نضع إسالمنا الرائع أمام 
أعيننا لنطبقه قوال وعمال، وعندها س���نبني مجتمعا قويا يحترمنا – عند ذلك – 

الكل، وال نكون أمة ضعيفة ال قيمة لها.
malharfi@hotmail.com

جاء اخلطاب السامي لصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
العشر األواخر من شهر رمضان بالكثير من املضامي واألهداف الشافية كما عودنا 
س���موه، وفي هذا اجلانب تناول مدير مركز اجتاهات للدراسات والبحوث طالل 
الكشتي في حتليل خاص ما ورد في مضامي خطابات صاحب السمو في العشر 
األواخر، وأكد الكش���تي أن ما جاء في اخلطاب األخير هو مبثابة نافذة للتعرف 
على ما يش���غل صاحب السمو األمير في املرحلة املقبلة، موضحا أن سموه أولى 
جانبا رئيسيا ملا يتعلق بدعم الوحدة الوطنية واحملافظة عليها وصونها من كل 

محاوالت العبث بها.
انتهى كالم الكش���تي، ومن يالحظ أنني قصص���ت هذه اجلزئية من اخلطاب 
الس���امي بس���بب تواؤمها مع ما يجري في هذه األيام من تطاول وتش���احن بي 
البعض، ليصبح هذا اإلحساس السمة الدارجة لدى الكثيرين، فال يخلو مجلس 
أو ملتقى إال وجتد من انقس���م بي مؤيد ومعارض ليزيد من س���عير هذا الطرح 
املقيت، ولكن م���ا يبغض ويثير هو حالة التذمر الت���ي أصابت البعض والذين 
ال يكاد حبر اخلطاب الس���امي يجف إال وجتدهم سارعوا وبشكل متناغم إلثارة 
الس���احة عبر أسلوب استفزازي بعيد عن الشعور باملسؤولية العامة من إطاعة 
ولي األم���ر، التي ينبغي أن تكون ملزمة وناف���ذة أو حتى بأضعف اإلميان عبر 
الش���عور الذاتي وهو كف األذى عن الناس، إال أن مكابرتهم وخصوصا في هذه 
الليالي املباركة لم تنههم عما هم فاعلون بإثارة الفتنة من خالل استغالل مفهوم 
الدميوقراطية بش���كل خاطئ، وفي جرأة غير مسبوقة تهيأت بأفعالهم املشينة 
التي أصبح���ت ديدنا واضحا ملخططهم الذي ب���ات ال يخفى على أحد، وحتى ال 
تفس���ر األمور بأن حتركهم جاء بإيعاز من أحد أو أنه ال يوجد هناك من يحاسب 
ينبغي تدارك هذه الفوضى واحتواؤها، ألن املصلحة العامة تتطلب ذلك وما يدور 
حولنا من متغيرات على املستوى اإلقليمي يحتم علينا تقوية النسيج الداخلي 
عبر التعاضد والتكاتف ضد أي خطر مرتقب، ومن هنا نؤكد على أن طاعة ولي 

األمر واجبة علينا جميعا.
t-alhaifi@hotmail.com

املعروف  م���ن 
اجتماعيا أن األسرة 
هي نواة املجتمع 
لك���ن عندما تهمل 
األس���رة من قبل 
الدولة وخصوصا 
عندما تبتعد قواني 
الدولة عن حماية 

كيان األسرة الداخلي، فإن البالء سيعم املجتمع 
بأكمله ويقضي على القيم واملبادئ املوروثة بل 
ويصل األمر الى تدمير كيان األسرة فيصبح 
األب في الشرق واألم في الغرب واألبناء في 
مهب الريح وكل من يريد أن يتحقق من ذلك 
فعليه القيام بزيارة س���جن األحداث وكذلك 
األسباب اخلفية التي دفعت األب أو األم لرفع 

قضية طالق على الطرف اآلخر.
فاخلادمة تأتي إلى األسرة ومعها سحرها 
وقد يكون سحر تفريق أو سحر محبة واخلادمة 
قد تولع بأحد األبناء املراهقي في األسرة وتقيم 
معه عالقة غير ش���رعية تنتهي بكارثة على 
األسرة وأحيانا قد تقنعه بالهروب معها الى 
بلدها لكي تتزوجه هناك، وأحيانا قد تقوم 
بدعوة عشيقها الى املنزل عند غياب األبوين، 
وأحيانا قد تقوم بقتل أحد أفراد األسرة لسبب 
ما، وأحيانا تقوم بتعذيب األبناء عند غياب 
األبوين، كل هذا يحدث ضد األسرة الكويتية 
وال يوجد رادع منطقي لهذه العمالة األجنبية، 
ثم تصرخ منظمة حقوق اإلنس���ان من وراء 
احمليط���ات قائلة إن أرباب األس���ر الكويتية 
ينتهكون حقوق اإلنس���ان ف���ي هذا اجلانب 
وباملقابل لم ينظروا الى حقوق األسرة الكويتية 
والتي تس���اوت حقوقها لدى منظمة حقوق 

اإلنسان مع حقوق الكالب الضالة.
هذا من جانب، أما من اجلانب اآلخر فنجد 
ان مكاتب العمالة املنزلية تقوم وحتت مظلة 
القواني احلالية الفاش���لة واملدمرة لألسرة 
الكويتية بأعمال مشينة منها انها وعندما تنتهي 
الكفالة املقدمة من قبل املكتب للخادمة تقوم 
صاحبة املكتب وهي من نفس اجلنسية غالبا 
بإصدار أمر للخادمة بالهروب من املنزل ثم 
التوجه للمكتب ومن ثم يأتي الكفيل السترجاع 
خادمته فتشير عليه صاحبة املكتب وبقوة 

اخلادمة  بتحويل 
الى كفي���ل جديد 
مقابل مبلغ زهيد 
م���ن امل���ال وهكذا 
تب���دأ القصة من 
إل���ى كفيل  كفيل 
وحصيلة املال من 
هذه العملية تصب 
ف���ي صالح مديرة املكت���ب، وأحيانا جتد ان 
بعض العاملي في السفارات لهم نصيب من 
هذه العملية غير الش���رعية، والضحية هو 
املواطن وأسرته الذي كان واليزال يستبدل 
اخلادمة بأخ���رى دون أن يعلم انه وقع في 
مصيدة مكاتب العمالة التجارية، وهذا األمر 
له ثمن، وثمنه تدفعه آالف األسر الكويتية، 
لذلك نحن بحاجة الى قانون إسعافي للخدم 
لقط���ع الطريق على أصحاب مكاتب العمالة 
املنزلية الذين وفي أغلب األحيان ال يحللون 
وال يحرمون ولديهم مكاتب مليئة بكتب الكذب 
ب���ل انهم يتفننون في إقن���اع ضحاياهم في 
توجهاتهم اإليجابية بالنسبة لهم والسلبية 

بالنسبة ألرباب األسر الكويتية.
لقد طف���ح الكيل باألس���ر الكويتية التي 
أصبح���ت تئن م���ن ردائة قوان���ي العمالة 
املنزلية. وقد وصف ل���ي أحد األصدقاء هذا 

املشهد قائال:
1 – إدارة العمالة املنزلية بوزارة الداخلية 
أصبحت مثل املرأة املطلقة أمام موظفي منظمة 

حقوق اإلنسان.
2 – قواني العمالة املنزلية احلالية الكويتي 
فيها يلعب دور األجنب���ي واألجنبي يلعب 

دور الكويتي.
3 – مكات���ب العمالة املنزلية حاليا تلعب 

دور احلرامي الذي يدبك على السطح.
أخي���را من حقنا ان نق���ول االن ان وزير 
الش���ؤون ووزير الداخلية والة أمورنا بهذه 
اجلزئية وهما املسؤوالن عنا أمام اهلل ونرجو 
منهما إعادة النظر في تقييم املوقف وحماية 
األس���رة الكويتية من اخلدم ومكاتب اخلدم 
ذات الوجهي، إننا بحق أمانة بعنقيهما ألنهما 
صاحبا الق���رار املتعلق بحمايتنا من اخلدم 

ومكاتبه.

األثري���اء احلقيقي���ون ال يتحدثون عما 
ميلكونه من شقق وعقارات وأرصدة وسيارات، 
وال يرون فيها أصال مبررا للحديث مفاخرة 
كونهم يعتبرون ثرواتهم أمرا طبيعيا، فال 
جتدهم في كل مناس���بة يستعرضون خط 
سير س���فراتهم، وال يوردون في حديثهم 
حكاية شقة اشتروها في فرانكفورت وأخرى 
باعوها ف���ي ديبون، بل قد ال يتحدثون في 

هذا األمر أصال.
 أما محدثو النعمة وخاصة من القياديي 
اجلدد، وحتديدا من قياديي »موديل ما بعد 
الع���ام 2000«، فهؤالء نصف حديثهم يأتي 
عاما ونصفه اآلخر استعراض ملا ميلكونه، 
وما ملكوه مؤخرا، وما قاموا بش���رائه من 
شقق في القارة العجوز، ويطعمون حديثهم 
عن النعامات التي اشتروها من تاجر هندي، 
وكيف أنهم اس���تطاعوا الوصول إلى تاجر 
النعامات عبر وسيط أوروبي عرفهم عليه 
أحد س���فراء الدول األفريقية في أثناء أحد 

االستقباالت الرسمية.
أحد محدثي النعمة من القياديي اجلدد لم 
يتردد في سرد كيفية قيامه بجولة على مدينة 
أوروبية قبل أن يشتري 3 شقق فاخرة »على 
سطرة وحدة«، ورغم أنه لم يذكر القيمة إال 
أن الشقة في تلك املدينة األوروبية الساحرة 

ال ميكن أن تقل قيمتها عن مليون يورو.
ومحدث النعمة هذا إن كان صادقا فحق 
علينا ومعنا مسؤوله املباشر أن نسأله »من 
أين لك هذا؟«، أم���ا أن كان غير صادق في 
حكاية شراء تلك الشقق فحق علينا أن نحذر 

مسؤوله منه وهو الذي عينه مستشارا.
بلس���انه ال بلسان أحد آخر أعلن شراءه 
للش���قق الثالث، ويا ليت���ه أخبرنا من أين 
حصل على تلك املاليي الثالثة التي تعادل 
مليونا ونصف امللي���ون دينار؟ فإن كانت 
من جده وتعبه وعرقه وسهره ومضاربته 
بالبورصة فحقه علينا، ونعتذر له، وحالل 
عليك، وإن كنت شخصيا ال أعرف أي تعب 
وجد وعرق وسهر هذا الذي ينتج هذا الرقم 
الضخم الذي ميكن أن يرمى لش���راء ثالث 

شقق في »قلعة وادرين«؟!
محدثو النعمة من القياديي اجلدد هم سبب 
رئيسي اليوم لضرورة أن تسعى احلكومة 
وبكل جدية ألن تقوم بالدفع بقانون كشف 
الذمة املالية للقياديي وأن يكون الس���ؤال 
الرئيسي هو »من أين لك هذا؟«، فأنا شخصيا 
لست على اس���تعداد لسماع قصص شراء 
محدثي النعمة لشقق في آخر قارات األرض، 
وأنا وثالثة أرباع الش���باب الكويتي نرجو 
عطف احلكومة ملنحنا بيوتا ب� 400 متر بعد 
20 عاما، بينما مستشار بها يشتري ثالث 
ش���قق في آخر أصقاع األرض، ومما يفقع 
املرارة ويس���كنها حصوتي من القهر أنني 
أعلم يقينا أن ذلك القيادي لم يرث خاال وال 
عما، ولم يفز بجائزة يانصيب، بل وال حتى 

سيارة في برنامج »شوجي«
Waha2waha@hotmail.com

مشكلة البدون 
حلها بسيط جدا 
يس���تطيع رجل 
الشارع غير امللم 
به���ا أن يقدم لها 
حلوال، ومنها أن 
متنح م���ن لديهم 
إحصاء 65 اإلقامة 

الدائمة مل���دة 20 عاما بعدها يتم جتنيس 
أبنائهم، ومن ليس لديهم إحصاء 65 مينحون 
إقامة ملدة 10 سنوات شرط تعديل أوضاعهم 
بعدها.. وانتهينا وخلصت القصة وال حتتاج 
مجلس أمة وال جلنة بدون وال عوار راس.. 
كما مينح أبناء الكويتية اجلنسية الكويتية.. 

وهكذا يقول العقل ولست أنا.
> > >

اذا كان تعيي د.جاسم التمار مديرا عاما 
للهيئة العامة لإلعاقة جاء نتيجة محاباة 
فإنن���ا نكون دخلنا مرحل���ة جديدة وهي 
التش���كيك في كل شيء، وهنا تثار بعض 
األسئلة: وهي: ما سبب عدم قبول بعض 
النواب لهذا التعيي، هل د.التمار كفؤ أم ال؟ 
وه���ل يصلح لهذا املنصب أم ال، وبدال من 
أن نرى هذه التساؤالت جند الطرح يدور 

حول أمر آخر لذا 
في  دخلنا  فق���د 
قضي���ة ل���م أكن 
الدخول  أمتن���ى 
فيها وهي النيات، 
وأصبحنا نطعن 
في نيات بعضنا 
البعض.. أستغفر 
اهلل س���بحانه.. وال تعليق.. ال تعليق.. ال 

تعليق.
> > >

أقول لكل نائب يظن نفسه أنه يفهم كل 
شيء وغيره ال يفهمون.. وكل من يجد نفسه 
ب���دون املجلس ال يصلح أن يكون مواطنا 
مع عامة الش���عب.. وكل من أصابه اللون 
األخضر بجن���ون العظمة أقول له »ارحل 

فنحن نستحق األفضل«.
> > >

من الفرية: كل الشكر والعرفان للفريق 
أحمد الرجيب على سرعة جتاوبه مع القضية 
التي أثرتها عن استكمال الدراسات العليا 
ملنتسبي وزارة الداخلية وهذا ليس بغريب 

على ولد الرجيب.
reemw25@hotmail.com

طالل الهيفي

طاعة واجبة

السموحة

د.محمد علي أحمد الهرفي

صاحب السمو األمير..
والتصدي للنعرات الطائفية

وجهة نظر

مفرح النومس العنزي

المافيا السرية لمكاتب 
العمالة المنزلية

جوهر الحديث

ريم الوقيان

بدون.. وبدون تعليق!

ريميات

محدثو النعمة
والشقق األوروبية

ذعار الرشيدي

الحرف29


