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انتش���رت في اآلونة األخيرة بني بعض 
الوافدين ظاهرة جتارة املكاملات الدولية غير 
املشروعة وهي من الظواهر السلبية التي تكبد 
احلكومة أمواال طائلة وخسائر مالية كبيرة، 
ورغم القرار الذي صدر من وزارة املواصالت 
بتخفيض األسعار في 343 دولة ومدينة في 
العالم وتتراوح قيمتها بني ربع وثلث ونصف 
قيمة األسعار املعمول بها سابقا، إال أن لصوص 
بيع املكاملات الدولية غير املشروعة خفضوا 
في املقابل أسعار املكاملات بعد قرار الوزارة في 
حتد مباشر لقراراتها ومتاشيا مع متطلبات 
سوق االجتار في االتصاالت الدولية، وهذه 
االتصاالت املسروقة يراها كثير من املقيمني 
الذين تقل دخولهم الش���هرية عن 50 دينارا 
أمرا مشروعا لهم باعتبار أن تلك املكاملات هي 
الوسيلة املتاحة أمامهم للتواصل مع ذويهم 

واألرخص لهم.
وسرقة املكاملات الدولية عبر اإلنترنت لها 
مميزات وصفات وأيضا لها املرشد السري 
فحينما تدخل إلى تل���ك احلجرات الضيقة 
التي يتواجد فيها طوابير من كل اجلنسيات 
مربوطني جميعا أمام جهاز حاسوب في انتظار 
دورهم لالتصال، حيث ان فائدة املرشد السري 
من هذه التجارة تأتي من خالل »البقشيش« 
الذي يحصلون عليه من صاحب املكان الذي 
قد يدر عليهم بعض األموال الطائلة، وبالطبع 
تزداد األموال كلما ازداد عدد الزبائن، واملرشد 
السري يبحث عن مركز سراق املكاملات الدولية 
الذي يزيد عليه »البقشيش« ليرشد الزبائن 

إليه.
ومن خ���الل قراءتنا ألخبار الصحف عن 
إلقاء القبض على لصوص املكاملات الدولية، 
نعلم ان هؤالء اللصوص لديهم أجهزة تقنية 
عالية وأدوات لفك الشيفرات لسرقة املكاملات 

الدولية.
والس���ؤال الذي يطرح نفسه أين وزارة 
املواصالت حلماية أجهزتها من فك الشيفرات 
ومراقبتهم؟ وهل أجهزة فك الشيفرات التي 

يأتون بها أقوى من أجهزة الدولة؟
نتمنى من وزارة الداخلية تكثيف متابعتها 
وحمالتها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، 

ويتم وضع عقوبة شديدة لهذه اجلرائم.
بعد الفاصل: قرأنا تصريحا لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حول 
إلغاء نظام الكفيل لطي قضية االجتار بالبشر، 
وذلك التوج���ه يعتبر خط���وة في االجتاه 
الصحيح حلل هذه املش���كلة وطيها، نتمنى 
وضع خطط إيجابية ودراسات حلل بعض 
املش���اكل التي تعاني منها العمالة. وأيضا 
االنتهاء من قضية جتارة البشر، حيث ان ما 
قاله الوزير يؤكد ان املتسببني فيها أساءوا إلى 
سمعة الكويت. »حفظ اهلل الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه«
alsuwaifan@hotmail.com

العاملي  التحوط  مع بداية 
الذي ضرب ملنع انتشار مرض 
إنفلونزا اخلنازير واحملاوالت 
احلثيثة واملبذولة لتطويقه من 
املجتمع الدولي إال أن كل ذلك لم 
يحد دون انتشاره، ليصبح أمرا 
واقعيا وليتم تصنيفه كوباء 
عاملي لسرعة انتشاره بشكل 

س���ريع ينذر بكارثة حتمية األمر الذي اضطر األجهزة 
الصحية ف���ي كل مكان لبذل جهود جب���ارة الحتوائه 
والسيطرة عليه بأقل اخلسائر البشرية، مما دفع بعض 
الدول إلى اس���تنفار أجهزتها الطبية لرصده في املنافذ 
اجلوية والبرية والبحرية قبل نقل الوباء للمجتمع ومن 
ثم تصبح عملية استدراكه صعبة بسبب سهولة انتشاره 
بني األفراد، وضمن هذا اإلطار سرد لي صديق جتربته 
الشخصية وحكايته مع اجلهاز الوقائي في املطار وما 
صاحبه من ثغرات في األجهزة الصحية وهو أمر ال ينبغي 
االستهانة به فبعد أن انتهى من اإلجراءات األمنية عند 
دخوله مطار الكويت وجد حالة من الفوضى عند تسلم 
احلقائب ومن ثم يطلب منه أحد العاملني تسلم الورقة 
اخلاصة بالفحص الطبي ملراجعة أحد املس���توصفات 
الدالة عليها اإلرشادات املوجودة في الورقة كي تكتمل 

عملية خروجه.
ال���ذي يفرض  والس���ؤال 
نفسه: ما دور اجلهاز احلراري 
للكشف عن احلاالت املصابة 
وكيف متكن بعض املصابني 
القادمني من دول أجنبية من 
دخول البالد، ولم يتم اكتشافهم 
سوى بالصدفة عندما نقلوا 
العدوى إلى فتاة صغيرة قريبة لهم ليتجلى بذلك فشل 
األجهزة الطبية لدينا في الكشف ومواجهة هذه األزمات 
الطارئة والتي اكتشفت بالصدفة وهلل احلمد مت احتواؤها 
بسرعة،  املطلوب من وزارة الصحة أن تعيد رسم خطتها 
من جديد وأن تت���م مراقبة القادمني وفحصهم بصورة 
أكثر دقة حتى ولو كان على حساب تأخير القادمني في 
املط���ار وباقي املنافذ وأال نعيد ونكرر كلمة لو كان كذا 
وكذا فاملطلوب اليقظة واحلرص كما يشاع في اإلجراءات 
املتبعة في املطارات املتقدمة والتي ال تسمح لك باخلروج 
من مقعد الطائرة إال بع���د أن يتم فحص اجلميع وهم 
داخلها واليوم يعلن وزير الصحة في وسائل اإلعالم ان 
مراحل هذا الوباء أصبحت خطيرة. هذا وهو أعلى هرم 

في الوزارة فماذا نقول نحن بعد هذا التصريح؟
TALAL-ALHAIFI@Hotmail.com

كتب����ت الزميل����ة الفاضل����ة 
املميز  مليس ضي����ف بعمودها 
»على الوتر« في جريدة الوقت 
البحرينية مقالة بعنوان »حتيا 
جهود حترير األجانب.. واستعباد 
املواطن..«، وقد استمتعت بقراءة 
هذه املقالة ملا حتتويه من طرح 
واقعي مل����ا يحدث في البحرين 

وهو فعال مشابه ملا يحدث في الكويت، فاألحداث والرؤى 
متقارب����ة جدا وهو ما كان يدور بذهن����ي، وقد علمت ان 
هن����اك توجها لدى حكومتنا املوقرة إللغاء نظام الكفيل، 
نعم توجه ال بأس به ولكن البد ان يتم وفق آلية محددة 
ومنظمة حتفظ حقوق جميع األطراف احلكومية واملواطن 
واملكفول. ومن هنا نستأذن من الزميلة في الرغبة بنشر 

املقالة في عمودنا هذا:
تقول األخت مليس في بداية املقالة:

»بقرار فردي، فرض انتق����ال العامل األجنبي � دومنا 
ضوابط حقيقية � حّيز التنفيذ مطلع اغس����طس، ضاربا 
عرض احلائط باعتراضات اصحاب العمل، ورأي وتوصيات 
ممثليهم في غرفة صناعة وجتارة البحرين، ورأي مجلس 
النواب الذي صّوت باألغلبية في جلسته في مايو املاضي 
على اقتراح بقانون يطلب تنظيم العملية بحيث ال ينتقل 
األجنبي اال بعد مرور عام على األقل في عمله، مع تعويض 
اصحاب العمل عن خس����ائرهم نسبة وتناسبا، امنا.. ما 
قيم����ة رأي هؤالء في النهاية امام رأي املس����ؤولني الذين 
يعرفون مصالح الش����عب اكثر منهم، وتس����اوي رؤاهم 
الفردية املتبصرة املتطورة رأي قوافل من الرعايا البسطاء 

الذين ال يفقهون نقيرا!
ثالث س����نوات واملتضررون يحاولون اقناع املعنيني 
بأن هذا القرار سيضربهم في مقتل، وسيمكن األجانب في 
البالد أكثر وأكثر، ولن يرفع تنافسية البحريني كما تأمل 
الوزارة، وثالث سنوات ونحن نسمع االسطوانة ذاتها »ان 
نظام الكفيل غير حضاري، وان انتقال العامل س����يجمل 
وجه البحرين دوليا« رغم ان القرار لن ميس نظام الكفيل 
ألن العامل � فعليا � سيقفز من كفيل الى آخر وسيبقى � 
دوما � حتت كفيل ما، وان كان املعنيون يعتقدون صدقا ان 
نظام الكفيل نظام عبودية كما يروجون فليأخذوا أنظمة 
العمل املتقدم كاملة، بحيث يدخل األجنبي برخصة عمل 
للبالد »على نفقته اخلاصة« ويتدرب على نفقته ويتحمل 
أشهر تعطله وحده وعليه ان يختار � دومنا وصاية � جهة 
عمله دومنا قيد أو ش�������رط، اما ان ي����أتي ه���ؤالء على 
نفق���ة مواطنني ويتدرب����ون على نفقتهم ويبحث����ون 
ع���ن فرص أفض���ل »وهم حتت مظلة كفيله����م الوارف����ة 
حتى اذا اشتد عودهم جاءوا ليبتزوهم أو ليورطوهم أو 
ليذهبوا ملنافسيه����م فهي عبودي��ة نعم، امنا للمواطن، 

الذي اتخذته القوانني الفوقية 
عبدا تتالع����ب به ومبصاحله 
كيفما تشاء وتفرض عليه ما ال 
يريد وجتبره على القبول مبا 
يفرض عليه من رسوم وقرارات 
ونظم وال خيار لديه اال صفع 
رأسه باحلائط أو الشرب من ماء 
البحر شريطة طبعا أال يكون 

الساحل خاصا.
اما بخصوص جتميل وجه البحرين فمرددو هذه العبارة 
يعلمون ان ما جعد وجه البالد وهز سمعتها احلقوقية ليس 
نظام الكفيل املعمول به بطول الوطن العربي وعرضه، بل 
البطالة، وتزايد العمالة األجنبية، والفقر وتدني الدخل، 
والتمييز في التوظيف وحجب بعض الوظائف عن بعض 
الفئ����ات وجتارة »املقلد« ولكنن����ا تعودنا في هذه البالد 
بالطبع ان نس����مع � فقط � ما نريد س����ماعه من التقارير 
األولية ونستأنس � فقط � مبا يناسبنا من االطروحات.

وزير العمل وعد دوما بحل توافقي حول املسألة ولم 
يترجم الوعد الى واقع.

وصوريا أديرت حوارات تشبثت فيها اجلهات التابعة 
له »تنظيم س����وق العمل ووزارة العمل« برأيها  الى حد 
التصل����ب ورفضت كل املقترح����ات والتوصي����ات التي 
سيق����ت للتخفيف من مضار القرار وتبعات�����ه، موهم����ة 
نفسها بأنها بذلك ستح����د من العمالة األجنبية ملصلحة 
العمالة الوطنية وهو ذات����ه ما قي���ل عند فرض الرس���وم 
عل����ى األجانب، ولك���ن أرقام الع����ام املاضي دحضت كل 
تلك االدعاءات، فرواتب األجان����ب ارتفعت وذهبت %95 
من الروات���ب العالي����ة لهم، والعمالة الوطنية وصلت 
ألدنى مستوياتها 23.9% من مجموع العمالة، وازداد عدد 
األجانب مبق����دار 71 ألفا في عام واحد، وان لم يقنع ذلك 
املعنيني بضالل سياساتهم فلن يقنعهم شيء، علما بأننا 
حذرنا س����لفا من عقم إجراءات »زي����ادة جاذبية العمالة 
الوطنية برفع كلفة األجنبية«، ولم يس����معنا أحد، وها 
نحن نحذر مجددا: سترتفع رواتب األجان��ب أكثر وأكث���ر، 
ستزده���ر ظاهرة تأجي���ر السج����الت بشكل غير مسبوق، 
سيتضاعف التوظيف الوهمي وسيدفع املزيد من صغار 
التجار لشفير االفالس وسيضطرهم ذلك � نعم � لتأجير 
س����جالتهم في الباطن ليتمكن األجانب من هذه األرض 

أكثر فأكثر«.
ونح����ن من جانبن����ا نكرر ما س����طرته الزميلة مليس 
بأننا نقول: وحتيا جهود حترير األجانب.. واس����تعباد 

املواطن..!
فاكهة الكالم: يقول املثل الكويتي: »اللي بالقلب يجرح 

ال طلعه بره يفضح«.
Aliku1000@yahoo.com

طالل الهيفي

كاميرات الصحة

السموحة

د.بدر نادر الخضري

تحيا جهود تحرير األجانب.. 
واستعباد المواطن..!

لمسات
خالد جمال السويفان

تجار المكالمات 
والرقابة الضعيفة

فاصل

نكمل حديثنا عن رج���االت الكويت وقد وصلنا إلى 
احلقبة التاس���عة حسب التقسيم الذي وضعته لنفسي 

في هذا املوضوع وفي هذه احلقبة نتناول ما يلي:
في سنة 1954م طلب من سكان األحمدي من الكويتيني 
وغيرهم الذين يقطنون شمال غرب مدينة األحمدي الرحيل 
ال���ى منطقة الفحيحيل لوج���ود النفط في هذه املنطقة 
فطلبت شركة نفط الكويت من الشيخ جابر األحمد طيب 
اهلل ث���راه، ان ينقل هؤالء إلى مكان آخر، وخصص لهم 
موقعا غرب منطقة الفحيحيل منطقة سميت )البدوية(، 
فقام الش���يخ جابر األحمد رحم���ه اهلل، بتخصيص 50 
قسيمة للرجال التابعني له وهم من الناس الذين عايشوا 
حكم الشيخ مبارك الصباح رحمه اهلل، وما قبله وكانت 
أعمارهم تتراوح بني 50 و85 عاما وأتيحت لي الفرصة ان 
أعيش بني هؤالء الرجال النادرين في اخلبرة واملعلومية 
عن الكويت وأهلها وما نقلوه عن آبائهم وأجدادهم وكل 
هذا ينطوي حتت مفهوم التاريخ الشفهي الذي ضاع منه 
الكثير ألن أحداثه غير موثقة، فاس���تمعنا منهم الى ما 
قالوه عن الكويت وأحيائها والقرى وساكنيها من العوائل 
الذين أوردنا مآثرهم بش���كل عام في احلقب الس���ابقة. 
ونظرا لكثرتهم سنورد بعضا من هذه العوائل الكرمية 
التي لها مواقف معروفة وما ينطبق عليهم ينطبق على 
الذين عاشوا وتعايشوا معهم في هذه األحياء وال يعني 
عدم ذكرهم أنهم ليسوا موجودين على ساحة التاريخ 

الكويتي فمعذرة لالختصار، ومنهم العوائل اآلتية:
الغامن، الصقر، املرزوق، اخلالد، الفليج، العدساني، 
العيس���ى اجلناعي، املطوع، النص���ف، الروضان، املال، 
الشمالن، بورسلي، العثمان، الدويسان، الكليب، البدر، 
العلبان، الرفاع���ي، الغربللي، القطامي، البحر، الزاحم، 
الفالح، بودي، اخلرافي، الش���ايع، العنجري،الس���اير، 
املعص���ب، الفجي، الوهيدة، اجلاس���ر، الثاقب، املناور، 
الردعان، الدويلة، جبر مبارك الشريف امللقب بالعجمي، 
مذكر ابن قوبع، العربيد الراجحي، الس���يحان، الوبران، 
الدغباسي، النصافي، الراجحي، النمران، الهيفي، الوطري، 
الذياب الراجحي، احلمد الكعمي، املرشاد، اجلسار، القعود، 
الناهض، الرشدان، احلميدة، الوسمي، املدعج، الرشود، 
الدماك، الصوابر، اجلميع���ان، الرقبة، الضويحي، أبل، 
قبازرد، بهبهاني، حيات، دشتي، خريبط، البغلي، هالل 

بن فجحان، املخلد.
وهؤالء وغيرهم من عوائل الكويت الكرمية كان يرد 
ذكرهم على لس���ان هؤالء الرجال الذين عايشوا أو نقل 
اليهم أخبار أهل الكويت ومآثرهم، ونحن ال نس���تطيع 
ذكر تلك املواقف لكثرتها ولكن الصورة تتضح ملن أراد 
ان يعرفها كما ذكرناها في احلقب القدمية ويتدرج بها ملا 
نراه اليوم من حقبة االستقالل والدستور وفصل السلطات 
واألنظمة والقوانني والدميوقراطية التي نراها كما نرى ما 
سلف ذكره على الساحة الكويتية اآلن والتي يتمتع بها 
كل مواطن، فيجب على اجليل احلاضر ان يعرف ان هذا 
لم يأت من فراغ، بل أتى نتيجة كفاح طويل وقف وراءه 
قادة رجال من هذا الصنف الذي يجب ذكره واحترامه، 
فاألمة التي ال تفهم ماضيها ال تبني حاضرها وال تصقله 
الى املستقبل، فأهل الكويت حكاما وجتارا ومثقفني وعماال 
مواقفهم دائما قومية ناصعة البياض وال حتركهم جيوب 
خارجية، بل هم على ما جبلوا عليه منذ فجر التاريخ، 
فمواقفهم دائما مع أمتهم العربية ال يساومون عليها كما 
تس���اوم عليها األبواق األخرى فسياستهم دائما مبنية 
على العقل والتعقل وعدم الته���ور كما حصل لغيرهم 

مع شديد األسف.
وقد يسأل سائل ملاذا اعتذرت من الذين حتت األرض 
ولم اعتذر من الذين فوقها؟ ألنهم لهوا أو ألهتم مشاغل 
الدنيا عن تاريخهم وأمجادهم حتى استهجن بهم بعض 
من املهجنني وتطاولوا عليهم بكثير من األمور وااللفاظ 
التي ما أنزل اهلل بها من سلطان ولم نتعود عليها كمجتمع 
كويتي، واذا استمروا على هذا النهج والغفلة ستجرفهم 
الس���يول العارمة ويذوبون كما ي���ذوب امللح في املاء، 
وينقرضون شيئا فشيئا حتى يصبحوا في خبر كان وقد 

نبهنا في مقاالت سابقة ولكن ال حياة ملن تنادي.
واذا اصبح بعضهم ينهش في جس���د اآلخر ويسمح 
ملن هب ودب بأن يعض في أكتافهم ويتطاول عليهم وال 
يوجد من يلجم هذه األبواق التي استغلت الدميوقراطية 
واحلرية حتت مظلة كلمة حق يراد بها باطل »وال تقولوا 

ما كاري ترى من تعشي صاحبي تغدا بي«.
هذا وس���نتابع في املقال الق���ادم احلديث عن القوى 

الوطنية والعمل النقابي في القطاع النفطي.

> > >

مرحوم يا شفيق احلوت: انتقل الى جوار ربه األسبوع 
املاضي املناضل الكبير القدير شفيق احلوت بعد ان قضى 
ما يقارب نصف قرن في النضال والكفاح ميدانيا وفكريا 
وكتابيا وه���و من الكوادر القدمية ف���ي النضال والذي 
تس���تطيع ان تشم رائحة تربة أرض فلسطني منه ومن 
أمثاله، فكان رحمه اهلل يناضل إلى آخر رمق من حياته 
وآخر هذه املواقف عندما ناشد الفصائل الفلسطينية منذ 
سنتني من لبنان وحثهم على نبذ اخلالفات فيما بينهم 
حتى انني رأيته والدمع ينهمل من عيونه. فرحمك اهلل 

يا مناضل العرب والعروبة.
ونحن نحث الكوادر املناضلة القدمية واملتبقية على 
الساحة الفلسطينية على أن يقولوا ما عندهم من املعلومات 
عن مراحل النضال التي مروا بها قبل فوات األوان وقبل 
ان تدفن في باطن األرض حتى يتسنى لهذا اجليل االطالع 

على املعلومات التي التزال بني اجلدران.
مهازل مهازل في عز النهار
تغمض تفتح يجيك انهيار

تقول الصراحة.. تعيش بوقاحة
تعيش طول عمرك طريح الظنون
نصيحة أقولها من بعد التجارب

أمتنا احلبيبة ما تقدر حتارب
حتب السالم.. ألن العتاولة حتب الظالم
حتبك ذليل.. حتب السواعد غناها عويل

وإحنا الغالبا في ليل طويل
بنحلم ببكره يجينا األصيل
ويحرر لنا قدسنا واخلليل
ويافا وعكا وأرض املسيح

يا ربي صحيح.. وينزاح عن عيوننا واقعنا القبيح
)كلمات: سالم الوهيدة(

مطلق الوهيدة

معذرة من رجاالت 
الكويت الذين تحت 

األرض وليس الذين فوقها

رأي


