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»طاحت سكة الغوص« هكذا عرف أجدادنا ما حصل عندما 
كسدت جتارة اللؤلؤ وقام بعض التجار ببيع منازل الكويتيني 
عندما لم يتمكن أحد من دخول الغوص بس���بب ظهور اللؤلؤ 

الصناعي كما يقول د.صالح العجيري.
ما لم يقله العم صالح أن سكة الغوص في الكويت طاحت 
منذ عام 1980 وحتى اليوم 3 مرات، األولى عندما سقط سوق 
املناخ، ويومها أمر صاحب السمو، املغفور له بإذن اهلل تعالى، 
الش���يخ جابر األحمد بوقف احلجز على منزل أي مواطن تأثر 
بالس���وق وفقد كل ما ميلك بني أوراق السوق التي أصبحت ال 

تعادل قيمتها قيمة الورق املطبوعة عليه.
أما »سكة الغوص« الثانية فمرت عبر ما يعرف باسم قانون 
املديونيات الصعبة التي حتى اليوم ال أحد يعرف ال رأسه وال 
قدمه وال املستفيدين منه وكل ما نعرفه أن هناك »جم مليار« 

ذهبت إلى »جم واحد ابن حالل«.
»سكة الغوص الثالثة« هي األزمة املالية العاملية التي ضربت 
كل ش���يء و»نتفت األولي والتالي »وأضرت بالفقير والغني 
على حد س���واء، ومع هذا تثاءبت احلكومة وكأنها تصحو من 
سبات عميق وهي تردد »خير اللهم اجعله خيرا« وبدأت حتيك 
قوانني مهلهلة تارة تس���ميها بقانون االس���تقرار االقتصادي 
وتارة تأتي باحملفظة املليارية وتارة تأتي باإليعاز للشركات 
احلكومية بشراء أسهم معينة وهذا كله ساهم في توازن كبار 
التجار وشركاتهم، أما الفقراء من صغار املستثمرين »ففتحوا 
أفواهه���م« بانتظ���ار قطرة ماء حكومية تس���د جزءا من رمق 
خسائرهم، إال أن ماء بئر احلكومة سواء في قانون االستقرار 
أو احملفظة املليارية ذهبت زالال في جوف من أصابهم جزء من 
عطش األزمة من كبار التجار أما الصغار الذين أهلكهم عطش 
األزمة فآخر اهتمامات احلكومة، هؤالء الصغار اس���تدانوا في 
محاولة لترقيع ما ميكن ترقيعه إال أنه وسط غياب الشفافية 
في البورصة و»غض نظر« احلكومة عن الصفقات التي ال يعرف 
أولها من خامتتها، سقط اجلميع في امتحانات الترقيع وبقيت 
احلكومة تراقب وحتاول إرضاء الكبار والكبار فقط، أما صغار 
املستثمرين فكأنها تقول لهم »اشربوا من البحر.. وإن طاحت 

ألف سكة غوص فال هّم لنا سوى الهوامير«.
Waha2waha@hotmail.com

ما حذرن���ا منه في مقالة س���ابقة عن العمال���ة الوافدة وخاصة 
اآلس���يوية واضراباتها المتكررة، وانها تأخذ ابعادا خطيرة ال يمكن 
توقعه���ا، قد حصل منذ بداية هذا االس���بوع حيث نظم اربعة آالف 
عامل آس���يوي اضرابا عاما في مرافق صحية تابعة لوزارة الصحة 
العامة وبالتحديد بالمستشفيات والمراكز الطبية )االميري ، العدان، 

الجهراء، الفروانية(.
وقد اثر هذا االضراب على سير العمل حيث اصاب بعض المستشفيات 
بشلل ش���به تام وتعطلت بعض العمليات الجراحية وتضرر قطاع 

العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
والالفت للنظر ان هذا االضراب جاء بإعداد مسبق وترتيب منظم 

للغاية.
ومن الس���ذاجة االعتقاد بان مثل هذا االضراب اعده بعض افراد 
العمالة خاصة انه جاء منظما في شكله حيث قام العمال المضربون 
بالتوجه الى مقار عملهم في المستشفيات آنفة الذكر يحملون الالفتات 
والبوس���ترات التي تحمل الش���عارات المطبوعة، وتقدموا بمطالب 
مكتوب���ة في الئحة تحتوي على 11 بندا مطالبين: برفع رواتبهم من 
40 إلى 60 دين���ارا، واجازة مدفوعة الراتب، وتذاكر مجانية لقضاء 
االجازة ف���ي بالدهم، وعدم تحديد مكتب حج���وزات معين الصدار 
تذاكرهم، ومنع االجراءات التعس���فية والتهديد بها من االيقاف عن 
العمل او االبعاد، والغاء تحمل العامل رسوم االقامة، ورسوم البطاقة 
المدنية، ورسوم التأمين الصحي، ومطالبتهم بحوافز مالية للعمل 
االضاف���ي وايداعه في الحس���اب البنكي مع الرات���ب، وتوفير غذاء 
مجاني، وتوفير س���كن دون خصم من الراتب، واذا نظرنا الى تلك 
المطالبات بعيدا عن احقيتها – وان كنت ش���خصيا ارى ان غالبيتها 
محقق – نجدها قد صيغت بطريقة اشبه بالمطالبات التي تصيغها 

المنظمات العمالية العالمية.
وهذا ينم على ان هذا االضراب شارك في اعداده منظمة متخصصة 
بهذه االمور الثارة العمالة الوافدة في بلد تشكل فيه العمالة ما تفوق 
نس���بته عدد المواطنين، وقد اتضح خطر تلك المنظمات في قيادة 
وادارة الجموع العمالية من الخارج، وقد اشرنا في مقال سابق الى 
ان هناك جماعة تسمى »النكس���والت« وهي جماعة هندية يسارية 
متطرفة تستغل اوضاع العمالة في دول الخليج العربي وتعمل على 

توجيهها وتوظيفها للضغط على حكومات دول الخليج.
ومن فضل اهلل تعالى ان بعض المسؤولين بوزارة الصحة ادرك 
خطورة الوضع واس���تطاع ان يقنع بعض الجم���وع المضربة من 
العمالة الى الرجوع الى اعمالهم في مستش���فى الجهراء اذ يشكلون 

%30 من عدد المضربين.
وما نريد ان نش���ير اليه هو ان تعم���ل الحكومة بجد لوقف هذه 
الظاه���رة التي بدأت تتنامى وتتزايد في ظل غفلة من الحكومة ومن 
مجل���س االمة حيال ما يحدث وما يدبر بلي���ل ضد مجتمعنا اآلمن، 
ف���ال نريد ان نقوم في يوم من االيام لنجد ان حركة البلد قد ش���لت 
وتعطلت بس���بب ما تق���وم به العمالة من اضراب���ات فاليوم مجرد 
مطالبات للحصول على مميزات وغدا ال نعرف ما تخبئه لنا االيام، 
علما ان بعض المس���ؤولين في وزارة الصحة افاد بان هذه الشركة 
المس���ؤولة عن عمالتها لم يلحظ عليها اي تأخير في دفع رواتبهم 

او مماطلتهم.
وهنا نس���أل: اذا كانت الشركة ملتزمة بايفاء حقوقهم ورواتبهم 
فلم���اذا وجه هذا االضراب؟ ولماذا وّق���ت في هذا الوقت خاصة بعد 
الموافقة على قانون العمل للش���ركات االهلية الجديد والذي خرج 

من مجلس االمة؟

ذعار الرشيدي

الحكومة تقول لكم
»اشربوا من البحر«

الحرف 29

عبدالوهاب الفهيد

إضراب العمالة اآلسيوية 
في الكويت إلى أين؟
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الحضارات ليس لها دين

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

إن طاقة اجلنس البشري الفكرية 
والعلمية هي الوقود الفعلي لإلبداع 
عند بني آدم، فاحلضارة اليونانية 
والرومانية واإلسالمية وحضارة هذا 
العصر جندها ال تتقيد باجلغرافيا 
أو الدين بل انها طاقة مهاجرة تبحث 
عن دفء االهتمام والرعاية والبذل 
والعطاء من قب���ل والة األمر ومن 
خالل حملة تاريخية بسيطة يتجسد 
لنا مفهوم واحد وهو ان احلضارة 
م���ا هي اال نبتة تب���دأ صغيرة في 
صحراء قاحلة فيلتفت لها أحد أبناء 
آدم ثم يهتم بها ويسجل مالحظاته 
في كل مرحلة متر بها هذه النبتة 
ثم يبحث عن أسباب املشاكل التي 
تؤدي الى ذبولها فيقاومها، ثم يهتم 
بكل ما يفيد هذه النبتة حتى تثمر، 
ثم يجني حصاده���ا ليبدأ بزراعة 
بذورها مرة أخرى وتتوالى السنون 
حت���ى تصبح هذه الصحراء أرضا 

خضراء وجميلة.
هذا مثال، ام���ا الواقع امللموس 
فهو ما جنده ف���ي التاريخ العربي 
في حقبتي اجلاهلية واإلسالم الذي 
حث وبصورة ملحة على التمسك 
بالعلم واالهتمام به، فأولى اخللفاء 
في الدول اإلسالمية والوالة اهتماما 
واضحا بالعلم وبذلوا األموال الطائلة 
للعلماء، األمر الذي أدى بدوره الى 
اتساع رقعة االمبراطورية االسالمية 
من الصني شرقا حتى اسبانيا غربا 
وقد وصفه���ا املؤرخون بأنها أكبر 

امبراطورية في التاريخ.
ومن األمثلة احلديثة ان التخلف 
يؤدي الى االنقراض والتخلف ناجم 
عن اجلهل واهمال العلم فحضارة 
الهنود احلم���ر البدائية واملعتمدة 
على الصيد وخاصة جاموس البفلو 
الش���هير لم يستطيعوا من خاللها 
الدفاع عن أنفسهم امام املهاجرين 
اجلدد القادمني م���ن أوروبا فتمت 
ابادتهم بالبنادق احلديثة واملدافع 
ايضا بعد ان ضلوا مئات الس���نني 
دون ان يقدموا ألنفسهم شيئا من 
العلم واملعرفة وخالل بضع مئات 
من الس���نني اس���تطاع املهاجرون 
األوروبيون بن���اء أحدث حضارة 
بل واستطاعوا ان يصبحوا اليوم 
القوة األولى في العالم وقد احتفل 
أبناء الوالي���ات املتحدة األميركية 
)املهاجرون سابقا( بتأليف الكتاب 
رقم مليار كم���ا انهم ميلكون أكبر 
مكتبة ف���ي العالم، وه���ي مكتبة 
الكونغرس التي حتتوي على أكثر 
من 20 مليون كت���اب في مختلف 

العلوم.
وأخيرا قد يصنع الدين العلم لكن 
العلم لن يصنع الدين ألن الدين هلل 

فقط والعلم ملن أراده.

ال أعلم الس���ر ف���ي اإلب���داع والتفنن في 
معاقبة الناس الذين ولدوا أحرارا وال ذنب 
لهم سوى أن السياسة الظاملة وضعتهم في 
خانة تصنفهم على أنهم بشر ولكن من دون 
أي اثبات. الكثيرون من الزمالء أسهبوا في 
هذه القضية بني مؤيد ومعارض، ولكن أن 
يتطور هذا الفرز الفئ���وي ليصل إلى منع 
جتنيس أبناء الكويتيني املتزوجني من بدون 
فهو األمر غير املعقول. فاألرقام تشير إلى أن 
هؤالء البدون اجلدد وصل عددهم إلى 5 آالف 
طفل، أي أن هناك كويتيني ال ميلكون حقوقهم 
املكتس���بة التي كفلها لهم الدستور في حق 
متلك اجلنسية بسبب تزمت البعض جتاه 
فئة البدون، وإن كانت هذه املعاقبة حسب 
ما أعتقد جاءت ملنع الكويتيني من الزواج من 
هذه الفئة وتطويقها بشكل منتظم حتى ال 
تتزايد كما يظن صاحب هذا القرار اجلائر، 
ألنه ال يوجد أي تفسير منطقي خللق هذه 
القضية مع العلم أن أبناء الكويتية املتزوجة 
من أجنبي يعاملون مبزايا الكويتيني حتى 

سن الثامنة عشرة. 
لذا ينبغي أن يكون هناك حترك سياسي 
مباشر من جميع اجلهات ملعاجلة هذه املشكلة 
اإلنسانية من دون أي تردد أو تأخير حتى 
ال يضاف هذا الرقم إلى قضية البدون الذين 
وصل عدد أطفالهم اليوم إلى ما يقارب 25 ألفا 
حسب آخر إحصائية للجنة املركزية ولكم أن 
تتخيلوا فظاعة هذه املأساة التي يزيد حجمها 

يوما بعد يوم بشكل غير حضاري. 
وآخر تداعيات هذه املش���كلة ما تداولته 
وسائل اإلعالم بأن وزير الداخلية طلب جلنة 
ملتابعة هذه القضية مما يعني في السياسة 
الكويتية أن املوضوع سيدخل في خانة اللجان 

واملط والتطويل إلى أن يشاء اهلل. 
t-alhaifi@hotmail.com 

تخيلت ذات يوم انني سأتوقف عن الكتابة ليس لشيء ما وإمنا ألنني 
أشعر بعدم الفائدة من مس���ك القلم، ولكنني اكتشفت انني مخطئ في 
تفكيري، فلقد بت أتنفس هواء آخر في الكتابة، وأش���اهد بعدا آخر أرى 
به أشياء جديدة رغم انني في حالة إغماض فكري، في الكتابة ينتابني 

شعور بأنني أنزف روحي على الورق، وأشاهدني به.
> > >

بقدر ما يحمل القلم من أفكار، بقدر ما يختفي العديد منها خلف نزفه، 
ولذلك كانت الفكرة ابعاد القلم واإلمساك بالعقل بكلتا اليدين حتى يتشح 

املكان بلون »النية« قبل الكتابة.
> > >

التزال تتساقط أوراق الذاكرة من شجرة العمر فيثير النظر تساؤالت 
عديدة في بعض املالمح، ولكن يبقى ش���يء من املاضي يعلق رغما عن 
تلك الرياح التي تهب من وقت الى آخر ليذكر بأن ما فات قد يعود ولو 

حني غرة من غفوة!
> > >

تأتي رياح التعب مبا ال تشتهي سفن الرغبة فتشتت االحتفاء ويبقى 
بريق االستطاعة حلما يتأرجح على واقع النظر، كم نحاول جاهدين ان 
نتحكم به ونس���تدرجه الينا ولكن ما ان منسك طرفه حتى ينقلب واقع 
احلال، ورغم عدم اليأس ومحاولة التكرار كلما الحت فرصة اال انه يظل 
األقوى أينما دارت عقاربه، ومم���ا يزيد في قوته الفوضى التي ترتكب 

فتربكنا عن التقدم ورغم تكرار احملاوالت اال انه يظل املسيطر!
> > >

بشع جدا االحساس بامللل في ظل األحباب، وغريب ان تشعر بالوحدة 
بني الكثير من االبتسامات احمليطة.

> > > 
للهدوء حاجة ماسة وس���ط مدن الضوضاء ولهذا قد نلجأ لالبتعاد 

بأنفسنا الى الوحدة، ولكن ماذا لو أتت الضوضاء من داخل العقل؟
> > >

تعد الذات أرضا خصبة لزراعة الش���عور لدينا ولكن كم منا اليزال 
يزرع شعوره خارج أرضه؟

> > >
يتميز باختالفه عن اجلميع، يختلف مع »الكل« بسبب إميانه بفكرة 
رمب���ا تكون خاطئة يعش���ق النظام احلد الفوض���ى، يجاهد في تكوين 
شخصيته، له ابتس���امة بيضاء متيزه عن الكثيرين، اعتقدت ذات يوم 

ان له قلبني وذلك لكثرة توزيعه احلب على اجلميع!
> > >

سأحتاج ذات يوم مللء محفظتي بصور من أعرف ألن النسيان بات 
يداهمني من وجه آلخر!

»واهلل إنك ألحب البقاع إلى اهلل 
وإنك ألح���ب البقاع إلي، ولوال أن 
قومك أخرجوني منك ما خرجت« 
بهذا القسم العظيم املفعم باملشاعر 
واحملبة للوطن واملخاطبة املتضمنة 
لتبرير اخلروج ودع نبي اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم مكة املكرمة 
حني خرج منها مهاجرا مكرها غير 

راغب، معلنا بذلك أن حب الوطن يختلج في الوجدان ويقترن 
بالذكريات منذ لهو الصغر ثم الدراسة باملراحل املختلفة وختاما 
بالعم���ل برد اجلميل لهذا الوط���ن والفضل بالفضل من خالل 
السعي لرفعته دراسيا وعلميا وعمليا من كافة األوجه فضال 
ع���ن الذود عنه وحمايته باملال والنفس من كل اعتداء أو تعد، 
هذا ما يجب أن نستذكره في ذكرى االستقالل والتحرير لبلدنا 
الغالي ونطبقه عمليا وعليه فقد رأينا رد اجلميل في املخترعني 
الكويتيني الذين كرمهم صاحب السمو األمير وفي عمل الهيئة 
العامة لإلسكان من توزيع عدد ال بأس به من القسائم والبيوت 
مبختلف املناطق. وفي مقابل ذلك أس���يء لذكرى االس���تقالل 
والتحرير العطرة من البعض باألغاني واالختالط باملجمعات أو 
الترقص املخل باحلياء واإلساءة للناس مبا يسمى الرش بالرغوة 
بعد فتح الباب على من داخل السيارة وغير ذلك حتى اقترنت 
تلك املناسبة عند صغار العقل بالفوضى واالستهتار فأساءوا 
بدل أن يحسنوا، هذا الوجه من اإلساءة لهذه املناسبة اجلميلة 
هناك ما هو أش���د منه وهو حرمان أبناء البلد من رد اإلحسان 
لوطنهم باإلحس���ان وهذا احلرمان يكون بحجج ومزاعم ليس 

منها حقيقة مراعاة مصلحة البلد وما 
صرفه من خسائر على أبنائه، ومن 
أمثلة ذلك حرمان املبتعثني من وزارة 
التربية واحلاصلني على الدكتوراه 
من جامعات معترف بها من وزارة 
التعليم العالي بالكويت من العمل 
باجلامعة أو الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي باعتبار أنهم لم يبتعثوا 
من اجلامعة أو التطبيقي رغم تبعية اجلميع لوزيرة التربية، 
ومن التناقضات احمليرة أن يستعان بالوافدين الدكاترة دون 
متحيص شهاداتهم وبذات التخصصات املوجودة عند أولئك، 
ومن املفارقات »املقرفة« أيضا والضاربة � مع األسف � بالفئوية 
أيضا حرمان ضباط الداخلي���ة احلاصلني على الدكتوراه من 
التدريس بأكادميية سعد العبداهلل رغم سبق أخذ تعهد عليهم 
بالعمل لدى هذه األكادميية قبل ابتعاثهم، هذا غيض من فيض 
وقليل من كثير ل���ه أثره على بلدنا احلبيب بالرجوع للخلف 
بدل التقدم لألمام، وانتشار احملسوبية والفئوية والقبلية التي 
تقترن وجودا وعدما مع اإلخالل باملس���اواة والعدالة واألمانة 

الواجبة شرعا وقانونا ودستورا.
نختم بأن بلدنا باس���تقالله وحتريره إمنا هو استقالل من 
األهواء وحترير من احملسوبيات والتبعيات شأنه شأن الطير 
األصيل الذي عال جنمه وشاع بريقه، وبتصرفات البعض غير 
املسؤولة كمن يريد تقييده لألهواء وأسره للتبعيات، وما هم 

بقادرين بإذن اهلل وحوله وقوته.
Salman.f@msn.com

طالل الهيفي

البدون الجدد

السموحة
موسى أبوطفرة المطيري

تمارين البد منها

حادث وحديث

المحامي سلمان البرازي 

حقيقة االستقالل والتحرير

األوج بالحق

botafra@hotmail.com


