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فهد منصور الحجيعبدالهادي الصالح

سعد فهد الحرمل

مؤمن المصري

ر  اإلمام اللي ما يشوِّ
ما يزوره أحد

من يحاسب 
املباحث؟

جتارة اخلدم
تعالوا نحرر األقصى

ال اعتراض على إحالة املتهم الى النيابة والتحقيق 
معه متهيدا إلحالته الى القضاء العادل، ويعلم 

اجلميع ان تلك اإلجراءات حتكمها مبادئ 
دستورية وقواعد قانونية تضمن حقوق املتهم 

وسالمة حيثيات حبسه حلني الفصل في قضيته، 
لكن احلاصل مع املغرد ناصر ابل يعكس تعسفا 

في حبسه وبتعمد من وزارة الداخلية بحسب 
ما نقل صحافيا عن محاميه خالد الشطي، حيث 

تعللوا اكثر من مرة بأنهم نسوا ان يحضروا 
املتهم ابل الى احملكمة. ومنعوا قبل ذلك احملامي 
من حضور بعض جلسات التحقيق، ويعني ذلك 

ان هناك تعمدا واضحا ملزيد من حبسه عبر تأجيل 
محاكمته بسبب تراخي املسؤولني في القيام 

باإلجراءات القانونية الواجبة التطبيق.
ورمبا يفسر ذلك بأن قضية ناصر ابل فاشل 

وسهل إثبات براءته، لكن من باب املجامالت 
السياسية ومعاقبته قهرا قبل ان تبرئه احملكمة 
كما يفترض، وإلرسال رسالة خاطئة الى زمالئه 

من املغردين بأن الشبهة واملظنة كفيلتان بأن 
توديا بصاحبهما الى غياهب السجون واملعتقالت 
حتى قبل احلكم ببراءته، ومن ثم تعطيل التزاماته 
الدراسية واملهنية والعائلية، مما يعيد إلى األذهان 

املعاملة القاسية التي اشتكاها املوقوفون في سجن 
االبعاد بال محاكمة وقد تناولناها في هذه الزاوية 
»إمساك مبعروف او تسريح بإحسان« 2011/8/19 

ولألسف ان مثل هذه التجاوزات ال تسيء الى 
املتهمني بقدر ما تسيء الى سمعة الكويت لدى 

املنظمات االنسانية املهتمة بحقوق االنسان، كما 
انها تعطي رسالة خاطئة اخرى من احلكومة بأنها 

ال حتترم الهدوء وال الصبر وإمنا تسارع الى 
السماع واالستجابة عندما ينزل الناس الى الشارع 

بإزعاج منددين ومطالبني مثلما فعلت كثيرا في 
السمع والطاعة للحاالت املماثلة، اليوم نزل في 
الرميثية مجموعة من الناس للمطالبة باإلفراج 

عن ناصر ابل فهل تنتظر وزارة الداخلية جتمهرا 
حاشدا ومزعجا حتى تتذكر هذا املتهم وتسارع 

بإجراءات التقاضي؟
وإضرابات النفط متت االستجابة ألصحابها دون 

اآلخرين من املطالبني بكوادر مالية وهي ماثل 
ناصع لهذه السياسة املعوجة من احلكومة.

وبالتالي يصدق املثل »اإلمام اللي ما يشّور.. ما 
يزوره أحد«.

ال حاجة لقياس ضغط إنسان تلقى اتصاال من املباحث 
يطالبونه فيه باملثول أمامهم للتحقيق وال مبرر ملعرفة مستوى 

السكر والضغط لديه في تلك اللحظة، فاألمر يتضح على 
مالمحه من خالل اصفرار وجهه وارتعاد أطرافه والرعب الذي 
تتحدث عنه كل قسمات وجهه وهو ال يالم ألنه ذاهب الى عالم 
ال يعرف ماذا سيجد فيه وال يعلم املصير الذي ينتظره هناك 

وهو معذور أيضا فاحلكايات التي سمعها عن وسائل التحقيق 
وانتزاع االعترافات يشيب لها األطفال وهذا األمر ليس 

مقتصرا على الكويت فقط، بل ان البلدان العربية تشترك كلها 
في هذا اإلبداع املتمثل في اختراع أصناف وأنواع التعذيب 
للتعامل مع املوقوفني واملتهمني، وهناك اآلالف من الضحايا 

دفعوا حياتهم ثمنا في سراديب املباحث العربية، واآلالف 
خرجوا بعاهات وإعاقات جسدية وذهنية ومازال الوضع قائما 

إن لم يكن قد ازداد سوءا ووحشية في غياب تام للرقابة 
واملساءلة واحملاسبة نتيجة انعدام الشفافية في هذا امليدان 
وعجز املجالس البرملانية العربية عن منع هذه الظاهرة غير 
اإلنسانية. وفي الكويت التي هي جزء من هذا العالم العربي 
ميارس كثير من رجال املباحث أساليب بشعة مع املتهمني 

وليست قضية امليموني بعيدة عن الذاكرة، وإذا لم يكن رجل 
املباحث يخاف اهلل ويراعي ضميره فإن أمامه كل الوسائل 

متاحة للتعامل مع البشر من دون أن يتعرض لعقوبة أو مساءلة 
قانونية علما أن لديه سلطة الضبطية القضائية التي متنحه 

الكثير من الصالحيات. أما ادارة الرقابة والتفتيش التي تراقب 
أداء وزارة الداخلية فإنها ال تستطيع مراقبة كل رجال املباحث 

وتقصي أخبارهم وممارساتهم مع الناس وهناك إدارات في 
املباحث يقودها نفس األشخاص منذ سنني طويلة كأنه ما 

في هالبلد غير هالولد وهذا بالتأكيد يؤدي الى تراكم األخطاء 
والسلبيات، لذا يجب إجراء تدوير وتغيير وجتديد الدماء 

فيها، على سبيل املثال مدراء احملافظات لم نسمع عن تدوير 
وال جتديد، نفس األشخاص واألسماء لم تتغير كأن املنصب 

ورث حصل عليه، حتى ضباط املخافر التي تتبع احملافظة نقل 
داخلي من مخفر الى مخفر بنفس احملافظة.

خالصة القول: مطلوب وضع حد لهذه املمارسات اخلاطئة التي 
يرتكبها بعض رجال املباحث من خالل تشريع يشدد الرقابة 

الفعلية على هذه املؤسسات األمنية وكلنا ثقة بالفارس اجلديد 
الذي تولى قيادة هذا القطاع املهم وهو اللواء الشيخ أحمد 

اخلليفة فهو أهل للثقة واملسؤولية.

جتارة اخلدم أو سوق النخاسة احلديث هي التي 
متارسها مكاتب اخلدم هذه األيام، ما جعل تكلفة 

استقدام اخلدم تتضاعف مرتني ان لم تكن ثالث مرات 
أو أكثر لدرجة ان تكلفة استقدام بعض اخلدم وصلت 
الى األلف دينار بعد ان كانت اقل من نصف هذا املبلغ 

بكثير ونخص هنا اخلادمات حتديدا.
األدهى من ذلك واألمر ان تكون تلك اخلادمة مسترجعة 
أي أنها لم تتوافق مع مخدوميها السابقني، وهنا تكمن 

لعبة مكاتب اخلدم حيث ان الربح األكبر لها يأتي من 
اخلدم املسترجعة والتي يتم بيعها او تأجيرها عدة 

مرات خاصة ان القانون هزيل وال يحفظ حق الكفيل 
األول في حال وجود مشكلة من قبل تلك اخلادمة 
أو متردها ما يجعله يضطر إلعادة تصديرها ألي 

مكتب والذي سيدفع له نصف ما هو متعارف عليه 
بالسوق، للخروج بأقل اخلسائر في حال إبعادها عن 

البلد وعلى نفقته طبعا ليعود للبحث عن أخرى جديدة 
بسعر السوق، بينما يقوم املكتب ببيع تلك اخلادمة 

املسترجعة بضعف املبلغ الذي اشتراها به من الكفيل 
األول لتذهب بعالتها ومشكالتها الى الكفيل اجلديد، 
بالرغم من انها هي من نقضت االتفاق املبرم، اال انه 

ال توجد جهة او بند في القانون يحفظ له حقه في 
حال اإلخالل بالعقد ويتكرر املشهد نفسه باستمرار، 

وال تنتهي املشكلة عند هذا احلد فاملشكلة الكبرى 
في رأيي هي ان الكفيل اجلديد ال يعلم متاما عن 

سبب استرجاعها كما ان غالبية املكاتب تقدم الربح 
على األمانة وتتكتم السبب احلقيقي فتجد أن العذر 
املتعارف عليه هو أن املنزل كبير وحجم العمل فيه 

كبير أيضا بحيث ال تستطيع اخلادمة تغطيته، والغريب 
في األمر أن العذر نفسه يتكرر من اخلادمة عدة مرات، 

فهل يعقل أنها وقعت في اخلطأ نفسه كل مرة ولم 
تسأل عن حجم املنزل قبل العمل فيه؟ وهل حجم 

العمل متساو في جميع البيوت التي عملت بها؟ برأيي 
ال يعقل.

األمر اآلخر الذي تتكسب منه مكاتب اخلدم وتتاجر 
فيه هو اخلادمة املؤقتة والتي عادة ما تكون مسترجعة 
ملشكلة ما ويقوم املكتب بتأجيرها باليومية ملن يرغب 

من العوائل، بدال من مكوثها في املكتب والصرف 
عليها، ومبا ان راتب اخلادمة يتراوح بني اخلمسني 

والثمانني دينارا شهريا حسب اخلبرة، يقوم املكتب 
بتأجيرها بخمسة دنانير يوميا أي ما يعادل مائة 

وخمسني دينارا شهريا وهنا تكون املنفعة االقتصادية 
اكبر وأجدى للمكتب واخلادمة التي تتنقل بني بيت 

وآخر كل شهرين تقريبا وهو ما ال يجوز االستهانة به 
خاصة ان اخلادمة املؤقتة تكون عدمية الوالء ملخدوميها 

كونها ستتركهم بعد فترة مما يفتح أبواب اجلرمية 
بأنواعها على مصاريعها األمر الذي يشكل خطرا كبيرا 

على املجتمع. ومنا الى كل من وزير الداخلية ووزير 
الشؤون إلعادة النظر بالتشريعات القانونية للحد من 

تلك املشاكل والتالعب بتكلفة استقدام اخلدم.

هالني ما رأيت يوم اجلمعة في ميدان التحرير في مصر من 
جموع املتظاهرين الذين احتشدوا فيما أطلق عليه »جمعة لم 

الشمل« من أعداد غفيرة من احملتجني على عدم حتقيق مطالب 
ثورة 25 يناير. وهزني هذا احلشد العظيم الذي قدره البعض 
بعدة ماليني من البشر وتبادر الى ذهني فكرة حترير املسجد 

األقصى مادمنا بهذه القوة وهذا العدد.
فلماذا ال نفكر في حترير األقصى بنفس الطريقة التي حررنا 

بها مصر من النظام الفاسد الذي حكمنا على مدى ما يقرب 
من ستة عقود؟ ماذا لو جتمع هذا العدد من الناس دفعة واحدة 

ومت الدفع بهم إلى احلدود مع إسرائيل بسالح بسيط من 
حتى بدون سالح؟ ماذا ستفعل إسرائيل ملواجهة هذا العدد 

الضخم من البشر الذين سيقتحمون احلدود بأجسادهم دون 
أن يحميهم شيء سوى إميانهم بأنهم سيقومون بتحرير 
املسجد األقصى؟ وكيف يكون احلال إذا كان هذا التحرك 

على اجلبهات األربع، املصرية والسورية واألردنية اللبنانية، 
وليس على اجلبهة املصرية فقط؟ إن كل ما سيحتاجه هؤالء 

هو مجرد استعداد قوات الدفاع اجلوي ملواجهة طلعات 
الطيران اإلسرائيلي وقصف أي طائرة عسكرية تقترب منهم، 
وحتى ان استطاعت احدى طائرات العدو ان تفلت من الدفاع 

اجلوي وقامت بقصف هؤالء الشباب املتوجهني لتحرير 
األقصى بصدور عارية كما فعلوا في ثوراتهم العظيمة، فلن 
تستطيع القضاء على هذا العدد الهائل بل ستكون اخلسارة 

محدودة جدا. كما ستستطيع القوات االسرائيلية ان تقتل 
من هؤالء الشباب مهما أوتيت من قوة؟ وحتى إن تدخلت 

القوات االميركية في هذا القصف فكم سيبلغ عدد الشهداء؟ 
ال اعتقد ان اخلسائر ستكون فادحة. بل على العكس ستكون 
اخلسائر اقل مما خسره املتظاهرون في ثوراتهم ضد الطغاة، 

وسيرى العالم كله ان اميركا وإسرائيل تقصفان شبابا عزال 
بالطائرات واالسلحة املتقدمة ملجرد انهم يريدون حترير 

املسجد األقصى من الصهاينة املغتصبني. وبالتالي ستفقد 
إسرائيل وأميركا مصداقيتها لدى العالم الغربي الذي صدع 

رؤوسنا بدميوقراطية اليهود واألميركيني وضرب املثل بهما 
في احترام حقوق اإلنسان. إن زحف الشباب العربي بهذا العدد 

الهائل الذي شاهدناه في ميدان التحرير يوم جمعة لم الشمل 
على اجلبهات االربع لهو أكبر دليل على قوة شبابنا وقدرته 
على فعل املستحيل. إن ازاحة نظام احلكم السابق في مصر 

ليس اصعب من حترير القدس من الصهاينة. لقد كان الرئيس 
املصري املخلوع وعصابته يعتقدون ان مصر قد اصبحت 
ملكا لهم وأن شعب مصر لن يجد بديال لهم حلكم مصر. 

وعندما بدأوا التخطيط لتوريث احلكم لنجل الرئيس السابق 
كانوا يخططون جلعلها مملكة يتوارثون حكمها جيال بعد جيل. 

فجاءت ثورة الشعب املصري العظيم لتقضي على أحالمهم 
وتقصيهم عن مناصبهم وتنهي حقبة من الذل والسرقة 

والنهب لم تشهدها مصر على مدى تاريخها؟
فهل هناك شك في أن من قاموا بهذه الثورة العظيمة ميكنهم 
القيام بثورة مثيلة يقومون فيها بتحرير املسجد األقصى من 

الصهاينة بدافع الغيرة على مقدسات املسلمني أوال وحترير 
دولة عربية مغتصبة ثانيا وإعادة مجد اإلسالم واملسلمني ثالثا؟ 

هل وصلت الرسالة؟
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حتت املجهر

رأي

د. خالد فهد الجار اهلل

د.نرمين الحوطي

شيخة أحمد الجيران

نصفهم لصوص؟

خط أحمر 
يا بو خالد

فإما رصد 
وإما ضياع

نشرت مجلة الرائد في العدد الرابع من السنة 
األولى في يونيو عام 1952م )حقبة تدفق عائدات 

النفط( هذه القصة: 
نشرت إحدى الصحف الباريسية منذ سنوات 
في أحد أعدادها اخلبر التالي: »لقد ثبت مبا ال 
يقبل اجلدل أن نصف أعضاء مجلس الدولة 

الفرنسية من اللصوص«.
 وقامت قيامة مجلس الدولة وطالب أعضاؤه 

مبحاكمة أصحاب اجلريدة واحلكم عليهم 
بالغرامة والتعطيل، وهاجت احلكومة وماجت 

لهذا االتهام الشنيع املوجه ألعضاء مجلس من 
مجالسها، لكن احلكماء رأوا أن محاكمة أصحاب 

اجلريدة وتعطيلها عن الصدور لن يغير من 
أثر هذا اخلبر في نفوس اجلماهير بل رمبا 
زاده رسوخا وثباتا، وأن احلكمة تقضي بأن 

يجبر صاحب اجلريدة على تكذيب اخلبر وبذلك 
ينتهي اإلشكال، ويرد على أعضاء مجلس الدولة 

كرامتهم وسمعتهم.
وهكذا ألزمت احلكومة أصحاب اجلريدة تكذيب 

اخلبر في أول عدد يصدر منها، واحتار القائمون 

على الصحيفة كيف يكذبون أنفسهم وما نشروه 
صحيح واقع، ثم ماذا تكون قيمة جريدتهم بعد 
هذا التكذيب، سيفهم الشعب طبعا أنها جريدة 

كاذبة وسيقضي هذا العمل على سمعة جريدتهم 
بني الناس.

وفكر أحد احملررين طويال قبل أن ينهض من 
مكتبه ويتقدم من رئيس التحرير ليقول له: دع 
املسألة علي، وسأنهي هذا اإلشكال، وفي اليوم 

التالي: صدرت اجلريدة وإذا في صدرها بحروف 
بارزة هذه الكلمات: »ذكرنا في العدد املاضي 

أن نصف أعضاء مجلس الدولة من اللصوص 
والواقع.. أن نصف أعضاء مجلس الدولة ليسوا 

لصوصا«.
وثق األديب الراحل خالد سعود الزيد في كتابه: 
شيخ القصاصني الكويتيني آثار صاحب القصة 

املذكورة أعاله األديب الراحل فهد الدويري الذي 
نشر عبر مجلة الرائد قصصا وعظية قصيرة 

استمدها من التراث وأسقط عليها إسقاطات 
عاجلت بصورة رمزية مشاكل العصر السياسية 

واالجتماعية وذلك بلغة أدبية.

بو خالد هو أحد أفراد املجتمع الكويتي بل 
إذا صح القول »ابن بطنها«، في يوم ما رأيته 

وحتدثنا عما يحدث في الكويت سواء كان 
سياسيا أو اقتصاديا أو تعليميا أو.. أو، ألن »أو« 

كثرت هاأليام في الديرة، املراد كان حديثه كله 
برمي اللوم على الكتاب والصحافة الكويتية، ففي 

كل جملة يقولها: »انتوا ليش ما تكتبون« وما 
كنت أرد إال بجملة واحدة عليه: »خط أحمر يا بو 

خالد«. 
واليوم عشان خاطر الكويت اللي نشوفها بعيون 

مثل عيون بو خالد ونتحسس آهات ديرتنا من 
صوت الكثيرين مثل صوت بو خالد، نكتب بعض 
الكلمات ونتجاوز اخلط األحمر لعل وعسى تصل 

ملن يهمه أمر الكويت:
يا ديرة العز وين مدارسچ وجامعاتچ اللي كان 

اخلليج يشهد ويفخر فيها أمس، كنا السباقني في 
التعليم واليوم شهاداتنا صارت بيزتني.. فقدنا 

النهمة واليامال وصار الغنى يا بوخالد كله يهال.
يا ديرة األمن واألمان باألمس كنا نخاف من كلمة 

صاحي واليوم صار الكل نامي.
يا عزوتي يشهد اهلل ان ترابچ غالي، وغلى أكثر 
ملا ارتوى بدم عيالچ.. فدوة حقچ يا نظر العني 
بس أخ حسافة في منا إلى نسي تاريخچ.. باع 

دم أجدادنا وعيالنا عشان يزود قريشاته.. قالوا 
انزيد الشيلة ميكن نستفيد.. ما ظنتي طول ما بو 

خالد وأمثاله موجودين
ارقدي وآمني يا ديرة العز شمسچ ساطعة 

باخلير والعزة دوم قول آمني.
كلمة وما تنرد: قالوها أهلنا وعاشوها:   •

»إذا الشيوخ عطوك مرق حطه بشليلك«.

كلما سألت وتساءلت كان الرد عليك، والعلم 
لديك أوسع وأشمل وأنفع. وليكن قدوتك ابن 

عباس فقد كان ذا لسان سؤول وقلب عقول.لكن 
التساؤل يتعارض مع السرعة وعقلية »الزبدة« 

تلك املتعارف عليها في املجتمع، والتي تلخص 10 
صفحات في جملة، والكتاب الكبير في صفحات 

معدودة محدودة.تساؤلك قبلما يولد مير 
مبراحل إعداد وإسهاب وتفصيل، وعقلية السامع 

املشغول املجهد لن تغفر لك إسهابك وشرحك 
املفصل الطويل ولذا كان من الذكاء والدهاء أن 

تراعي تساؤالتك وأفكارك وتدونها لتختصر 
املسافات وتأتي »بالزبدة« للطالبني، والراغبني!

عندما تواتيك فكرة ما، وتنهال عليك تفاصيلها، 
بلحظة ستشعر بأنك في درس الغطس وعليك أن 
تقوى على ضبط نفسك وعضالت جسمك وبقية 

قدراتك، هذا هو وادي الفكرة حينما تسكن 
روعك، ستنسحب من كل املجالس لتجالسها 

تتودد لها بلغتك، وتستجلب أخواتها وكل 
قريباتها لتظفر بإضافة وبرتبة املفكر.

وألن زمن احتفاظ الذاكرة بالفكرة قصير، 
فسابق الثواني في الرصد والتدوين . تعلمت 

من د.جاسم الراجحي أن الفكرة إن لم تصاحبها 
هرعت لغيرك وأعلمني األستاذ صالح اجليماز 
أن لألفكار سرعة والسترجاع املعلومات كذلك. 

وكلما مرنت عقلك على أن يعالج ما يقرأ ويشاهد 
ويسمع فزت بعقلية راشدة طويلة األمد ـ بإذن 

اهلل.
سابق الزمن بعداد تفكيرك، وأبسط بساط 

معطيات واقعك وأعرض عليه أفكارك، تساؤالتك 
ومعلوماتك ستجني أرباحا طائلة متى ما سرعت 
اخلطى نحو الربط واالستنتاج، ستظفر بأعداد 
هائلة من املشغولني املتابعني »لزبدة« تساؤالتك 

الطويلة والسمينة. فقط تساءل، فكر، دون 
واختصر للمشغول حاال واآلن! 

dr.kaljaralla@gmail.com

Atach_hoti@hotmail.com

Sh_aljiran@windowslive.com
twitter @shaika_a

تواصل

محلك سر

سقاية

أنوار عبدالرحمن
على مر العصور، وتعاقب احلضارات واألمم، خطأ أقبح!

وفي كل بقعة من العالم، هناك رؤية واحدة ال 
تتغير جتاه املرأة، ان الذنب واخلطأ والزلة قبيح 

من جانبها.
لو شتم رجل آخر في شارع عام، مر اآلخرون 

مرور الكرام على هذا املوقف دون أن يثير 
اشمئزازهم، بينما لو حدث ذلك بني امرأتني لشعر 

الناس بقبح الفعل واملوقف.
يخطئ الرجل، ولكن اخلطأ من جانب املرأة غير 

مقبول، يذنب الرجل، ولكن نفس الذنب من املرأة 
أقبح. يزل الرجل، ولكن الزلة من املرأة أفضح، 

يسرق الرجل، ولكن لو سرقت املرأة فهذا أعظم 
وغير مغفور. ملاذا؟!

ألن املرأة خلقت لتكون مربية، واملربية البد أن 
تكون مسؤولة وموجهة، فالعالم ينظر للمرأة 

بصورة الكائن الذي يفيض حنانا وحبا، فهي 
التي يجب أن تعدل من مسار الرجل لو انحرف 

عن الطريق، وهي التي يجب أن تقف أمامه 
لتحميه من السقوط، وتذكره باإلميان والتقوى 
وحسن اخللق، وأي انحراف منها عن طبيعتها 

الفطرية، جتد حتى من قاسمها الذنب، ينظر إليها 
بعني النقص والدناءة!

لذا ال أعتقد هناك من يلومني، لو شعرت بالقرف 
من نساء يترجلن وأخريات يتجرأن على فعل 

املنكر )عيني عينك( دون حياء.
وال أظن هناك من يعارضني لو شعرت 

باالشمئزاز جتاه نساء تكلمن كثيرا عن املال 
العام وهن أول من شاركن في أكل هذا املال 

باحلرام، وعارضن مكرمة تدخل جيب املواطن 
باحلالل، كم القبح من جانب املرأة أقبح!

falcom6yeb@yahoo.com فالكم طيب


