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توقف دعم 
املسرحني الكويتيني

سبق أن تطرقت من 
خالل زاويتي إطاللة 
إلى قضية املسرحني 

الكويتيني وطالبت مرارا 
وتكرارا بحل القضية 

بشكل جذري بعيدا عن 
احللول الترقيعية التي 

ساهمت في تفاقم املشكلة 
وشجعت على زيادة 

أعداد املسرحني بسبب 
عدم وجود عقوبات تردع 

القطاع اخلاص الذي ساهم 
في ضياع مستقبل العديد 

من أبناء الوطن وجعلهم 
يرضون بالواقع املر الذي 

يعيشونه.
احلكومة لم تقصر رغم 

ترقيعها للقضية بصرف 
البدل الذي بحاجه إلى 

واسطة و»حب خشوم« 
كل 6 شهور من اجل 

متديده دون احتساب ضم 
املدة املاضية التي ذهبت 
هباء منثورا بسبب عدم 

وضوح الرؤية لدى اجلهة 
املسؤولة عن أوضاع 

املسرحني وهي هيكلة 
القوى العاملة التي لم نر 
لها أي حترك يذكر منذ 

عام 2008 وحتى صياغة 
هذه السطور، مع العلم أن 

املدة األخيرة التي اقرها 
مجلس الوزراء تنتهي 

في أبريل املقبل وستعود 
القضية إلى نقطة البداية، 

حيث أن هناك أسرا 
كويتية سيتوقف عنها 
الدعم بشكل نهائي وال 

يجدون مصدر دخل 
ثابت لهم بسبب التخبط 

احلكومي الذي لم ينصف 
هذه الفئة.

رغم ان قانون البطالة 
الذي مت إقراره مؤخرا مع 

اآلسف أيضا لم يشمل 
املسرحني وصياغته 

ساهمت أيضا في 
ضياع حقوق املسرحني 
والدليل على ذلك عدم 

ضم املسرحني لهذا 
القانون، لذلك يتوجب 

على احلكومة واملجلس 
اإلسراع في تقدمي 

العديد من احللول، كذلك 
استمرار صرف البدل 

دون انقطاع حلني توافر 
الوظائف حيث أن جميع 

املسرحني يراجعون بشكل 
دوري الهيكلة ولكن مع 

األسف دائما يأتي الرد من 
اجلهاز بأنه ال توجد فرص 

وظيفية، لذلك العيب هنا 
يقع على اجلهة املسؤولة 
وليس على املسرح املتهم 

دائما بأنه اليريد العمل 
ومكتفي بالبدل الذي 

ال يسمن وال يغني من 
جوع. احلل من وجهة 

نظر أصحاب القضية انه 
البد من دمجهم باملجتمع 
وإيجاد الوظائف املناسبة 

لهم من خالل خبراتهم 
التي يتميزون بها وإقرار 

قانون يضمن لهم 
مستقبلهم الوظيفي بدال 
من حالة عدم االستقرار 

التي يعيشونها هم 
وأسرهم، لذلك بات من 
الضروري أن تخرج لنا 

احلكومة بتصور ينصف 
أبناء الكويت الذين 

سرحوا من أعمالهم بدون 
أي ذنب يذكر.

إطاللة

ما يحصل في بعض مكاتب استقدام العمالة 
املنزلية من حتايل وتالعب أمر مؤسف للغاية في 

ظل التراخي في تطبيق القانون بحق أصحاب هذه 
املكاتب التي بدأت تتاجر باخلدم من ناحية، ومن 

ناحية أخرى فهذه املكاتب تعمل على استغالل 
ظروف الناس وحاجتهم للخدم، فاألسعار املرتفعة 

ال تتناسب ونوعية العمالة املوجودة لدى أغلب 
املكاتب وهو ما يؤكد على أن هذه العمالة تدخل 
البالد دون أن تخضع للفحوصات التي تراعي 

السالمة اجلسدية والعقلية وبالتالي من الطبيعي 
أن حتدث جرائم.

يجب أن تقف احلكومة وقفة جادة لتشريع 
قانون أكثر تطور ويراعي العمالة باعتبارهم بشر 
وكذلك يراعي حاجات الناس واملجتمع ويضع حدا 

جلشع بعض هذه املكاتب بحيث تخضع العمالة 
لكافة الفحوصات قبل دخولها البالد، ومن ثم 

فإن على أصحاب املكاتب أن يعملوا هؤالء العمالة 
بالعمالة التي تليق باإلنسان دون املساس بكرامته 
واستعباده وكأن العملية ولألسف الشديد مجرد 

التفكير بالربح املادي.
من القضايا التي تكررت مؤخرا قضايا هروب 

العمالة من املنازل، ومن املضحك املبكي أن الدولة 
تلزم الكفيل بتحمل قيمة التذكرة إلبعاد اخلادم 
عندما يتم تسجيل قضية تغيب في حقه، وهو 
ما يجعل الكثير من اخلدم يلجأون الى الهروب 
والعمل في حقول متفرقة دون محاسبة من أي 
جهة من جهات الدولة وما أكثر العمالة السائبة 

التي تشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار 
املجتمع. 

من املهم جدا أن ننتبه لنوعية العمالة التي تدخل 
البالد إذا كنا فعال ننوي مكافحة جرائم اخلدم 

والتي باتت جتعلنا نشعر باخلطر فباألمس 
القريب فجعنا مبقتل »ابنة األخ العزيز د.حمود 

فليطح، على يد اخلادمة األثيوبية وهو األمر الذي 
تكرر كثيرا في السنوات القليلة املاضية ونحن 

وكالعادة دائما قراراتنا تأتي كردة فعل، وهو 
ما يدل على أننا ال منلك دراسات أو تقارير أو 

إحصائيات تهدف إلى حماية أمن املجتمع، واحلمد 
هلل أن أمورنا تسير على البركة.

خالص العزاء واملواساة لألخ العزيز حمود فليطح 
ونسأل اهلل أن يجعل ابنته »سهام« من أهل 

الفردوس األعلى. 

حب الوطن من األمور الفطرية التي جبل اإلنسان 
عليها، فليس غريبا أبدا أن يحب اإلنسان وطنه 
الذي نشأ على أرضه، وشب على ثراه، وترعرع 

بني جنباته. 
كما أنه ليس غريبا أن يشعر اإلنسان باحلنني 

الصادق لوطنه عندما يغادره إلى مكان آخر، فما 
ذلك إال دليل على قوة االرتباط وصدق االنتماء.

وإذا كان اإلنسان يتأثر بالبيئة التي ولد فيها، 
ونشأ على ترابها، وعاش من خيراتها، فإن لهذه 

البيئة عليه حقوقا وواجبات كثيرة تتمثل في 
حقوق اإلخوة، وحقوق اجلوار، وحقوق القرابة، 
وغيرها من احلقوق األخرى التي على اإلنسان 

في أي زمان ومكان أن يراعيها ويؤديها على 
الوجه املطلوب، وفاء وحبا منه لوطنه، وإذا كانت 
حكمة اهلل تعالى قد قضت أن يستخلف اإلنسان 

في هذه األرض، ليعمرها على هدى وبصيرة، وأن 
يستمتع مبا فيها من الطيبات والزينة، السيما 

أنها مسخرة له بكل ما فيها من خيرات ومعطيات، 
فإن حب اإلنسان لوطنه وحرصه على احملافظة 

عليه واغتنام خيراته، إمنا هو حتقيق ملعنى 
االستخالف. 

وحبك لوطنك واجب شرعي وديني وخلقي، هذا 
احلب يجب أن يترجم إلى واقع وإلى أفعال، تؤكد 
هذا احلب وذلك االنتماء، حب الوطن هو شعور 
ال يجب أن يظل حبيسا في الصدور ومكنونات 

النفس، حب الوطن يجب أن يترجم إلى أفعال 
وإلى أقوال، فالوطن يستدعى منا جميعا أن نعبر 

عن هذا احلب وأن يكون هذا الوطن ومصلحته 
وبقاؤه هو هدفا أسمى لنا جميعا، هذا احلب 

ال يترجم بحسب الهوى واملصالح الشخصية 
والذاتية، فليس من حب الوطن معاداة الوطن 

وأهله، وليس من حب الوطن نهب خيراته وأمواله، 
وليس من حب الوطن العمل على الفرقة بني أبنائه 

وغرس ونشر ثقافة الكراهية واحلقد والبغضاء 
واملذهبية بينهم، وليس من حب الوطن أن نبتز 

الوطن من أجل مصالح أنانية أو ذاتية، وليس 
من حب الوطن االستقواء باخلارج، أو التهديد 

باستخدامه.
ومن هنا جاء واجبنا جتاه وطننا باجلد في طلب 

العلم واكتساب اخلبرة، وبالتالي خدمة الوطن في 
شتى مجاالت احلياة، كما قال رسولنا ژ: »إن 
اهلل تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه«.
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أحمد طاهر الخطيب

د.نرمين يوسف الحوطي 

ريم الوقيان 

ما حدث من خالف أو اختالف، 
وسموه ما شئتم، بني بعض دول 

اخلليج لم تعد أسبابه ونتائجه 
تخفى على أحد، وصارت أي حركة 

حتدث في اخلليج من أقصاه إلى 
أدناه صغيرة كانت أو كبيرة وفي 

غضون ساعات قليلة هي مثار 
تساؤل وترقب وتداول في باحات 
التواصل االجتماعي مثل التوتير 

والواتساب والفيسبوك وغيرها من 
مواقع التواصل االخرى.

تغيرت فكرة التعاون بني دول 
اخلليج وحتولت مصالح اخلليج 
املشتركة إلى مصالح فردية لكل 
بلد على حدة، ومع مرور األيام 

انقلب التعاون اخلليجي إلى تناحر 
خليجي.

الغريب في األمر أن أكثر األزمات 
والقضايا في اخلليج أسبابها 

خارجية مبعنى أنها مستوردة 
من خارج حدود اخلليج العربي، 

وال حتتاج هذه األزمات إلى شرح 
فكلنا نعلم مصادرها وكيف أدخلت 

إلى البيت اخلليجي إما رغبة وإما 
عنوة، وبدأ اللغط بني شعوبنا حول 

تلك القضايا التي ال ناقة لنا فيها 
وال جمل، وزاد الهرج وصارت 

عيون العالم تتجه نحونا ال إعجابا 
بل ازدراء، والنتيجة.. اخلليج 

يخسر.
بلدان خليجيان في موقف ال 

يحسدان عليه بسبب اخلالفات 
اخلليجية التي نشأت مؤخرا 

والتي من شأنها أن تلقي باحلرج 
على هذين البلدين وهما الكويت 

والشقيقة سلطنة عمان، أما 
السلطنة فمواقفها واضحة 

وصريحة، فسياسة عمان وشأنها 
الداخلي واخلارجي خط أحمر وال 

يحق ألحد التدخل فيه أو فرض 
إمالءاته عليه، لذلك نحن نحترم 

ونقدر لعمان هذا النهج السياسي 
والديبلوماسي الرفيع.

أما الكويت، هذا البلد الصغير 
حجما والكبير شأنا، وبسبب 

موقعها اإلقليمي الساخن وعالقاتها 
الديبلوماسية املتينة مع جميع 

األطراف سواء داخل اخلليج أو 
خارجه، وضعها في موقف معقد 

وحساس للغاية جتاه قضية 
اخلالف اخلليجي، ووضعنا نحن 

كحكومة وشعب أمام معادلة 
صعبة جدا لوال اطمئناننا الى أن 
هناك رجال تترقبه جميع األنظار 

في اخلليج، رجل يعرف مفاتيح 
الصعب واملستحيل، هو صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، أمير 
الديبلوماسية الذي من بعد اهلل 

نطمئن حتت عباءته.
القصد: ما مير به اخلليج من أزمة، 
أنشأ حالة من التوتر والتعقيد في 

العالقات اخلليجية حتتاج إلى رؤية 
ثاقبة وحنكة وسعة صدر حتى 

نتخطى هذه احملنة فال أعتقد بأن 
هناك أي خليجي يتمنى استمرار 

هذه املشكلة رغم ظهور بعض 
املهرطقني ممن ال يوفرون جهدا 
لزيادة النار حطبا، إرضاء لطرف 

على حساب طرف آخر دون 
حساب للعواقب، ونرجو ممن 

يحاولون جر الكويت لتكون طرفا 
في هذا اخلالف التزام الصمت 
التام والبعد عن التأزمي حفاظا 

على عالقاتنا مع اإلخوة األشقاء 
واحتراما خلصوصية وسيادة كل 

دولة من دول اخلليج، وحتى ال 
يطولنا نحن كشعب كويتي بغض 
وكره اآلخرين دعوا القيادة تعمل 

برؤيتها وخبرتها ألننا نعلم أن 
العود أبخص.

قول روحك تشم عتيج الطيب من 
راحت أمك

رضا اهلل عليك وراحتك من راحة 
أمك

تبرى الهموم من ملسة بسه من 
راحة أمك

خذ كالمي لك من بعض احلجي 
وعبرة

ومن زمن غيرك أخذ معنى وعبرة
وطاريها لي جه بذمتك ما تخنقك 

العبرة
شوف حولك وشبقى من راحت 

أمك
غدا يجتمع العالم بأكمله ليحتفل 
بأسمى وأجمل معنى في الكون 

»األم«، تلك الكلمة ال يشعر مبعانيها 
إال من افتقدها، اليوم وأمس وغدا 

وفي كل صباح أبعث بأجمل الدعاء 

ألمي وقد حالفني احلظ بأنني 
امتلكت في يوم ما والدتني فقدت 

في نهاية التسعينيات واحدة وهذا 
العام فقدت األخرى.

»أم عبدالرحمن« هي أختي التي 
أخذت رسالتها من والدتي بعد 

وفاتها وأصبحت حتتويني بكل 
مشاعر األمومة قبل أن تكون أختا 

كبرى لي، ال أنسى كلماتها وهي 
على فراش املوت عندما تناست 

مشاعرها نحو أبنائها وتذكرتني أنا 
فقط وكانت توصي بكل من حولها 

بأال يتركوني مبفردي، بل عندما 
كنت أمسك بيدها ونحن مبفردنا 

كانت تقول لي: أنا أخاف عليك بعد 
موتي.

أشهر قد تقترب على العام يا »أم 
عبدالرحمن« وما خشيتي منه حدث 

فلم أشعر باليتم إال بعد فراقك ولم 
أشعر بفقدان والدتي كما شعرت به 

بعد فراقك رحمة اهلل عليك يا »أم 
عبدالرحمن«.

 اليوم ومع احتفاالت العالم بعيد 
األم أهدي لهن ألف سالم وامتنى 

من اهلل أن يحفظ كل أم ألبنائها 
ويحفظ لكل أخت أختا لها، وأبعث 

رسالة لكل األبناء بأال يجعلوا 
محبتهم ألمهاتهم تنحصر في يوم 
واحد بل يجب ان يجعلوا محبتهم 

تتناثر بني ساعات ودقائق أيام 
السنة بأكملها.

مسك اخلتام: غدا أقول كل عام 
وهم بخير وسعادة لكل من حاول 

جاهدا أن يعوضني ولو بعض 
الشيء عن حنان »أم عبدالرحمن«. 

أرجو أال يفسر البعض أنني بهذا 
املقال ضد الدميوقراطية واحلريات، 

لكن ما تشهده الساحة اليوم بعيد 
جدا عن الدميوقراطية، والتي 

فهمناها على أنها صراخ واستجواب 
وسب وحصانة، ليعلم اجلميع 
انه منذ نشأة الكويت لم تخل 

الدميوقراطية واملعارضة وحرية 
الرأي واملشورة من هذه األرض 
الطيبة، لكننا إلى اليوم لم نفهم 

الدميوقراطية على أنها مفتاح النجاح 
بل أصبحت أداة تهديد ووعيد.

>>>
دميوقراطية نص ونص ما تصير، 

ودستور مضى على كتابته أكثر 
من 50 عاما دون تعديل أو مراجعة 

لبنوده أيضا ما يصير، هل مت 
تشكيل جلنة في مجلس األمة 

لتعديل بعض مواد الدستور مبا 
يتناسب مع األلفية اجلديدة؟ أين 

من يدعون حماية الدستور والذين 
كانوا أغلبية في حقبة من الزمن 

من تعديله ملزيد من احلريات؟ هل 
توجد دميوقراطية دون أحزاب.. لم 

سكتوا، وماذا كان املقابل وقتها؟ 
كرسي؟!

>>>
لألسف الشديد حتول مجلس األمة 

خالل 20 سنة مضت إلى ديوان 
موظفني وتنفيع ومساومات ونسوا 

إقرار القوانني التي تخدم الصالح 
العام بإستراتيجية لـ 20 عاما 

قادمة.. أعطوني قانونا أقره مجلس 
األمة ليس وقتيا وليس صنيعة 

حدث حصل وقتها.
»أبي«، قانونا واحدا يخدم البلد 50 

سنة مستقبال اقره مجلس األمة غير 
تسمية شوارع بأسماء أهل الدائرة 

أو قانون التأمينات الذي يحرم 
الكوادر اجلديدة من املسميات كون 
رئيس القسم ال يستطيع التقاعد إال 

بعد خدمة 1000سنة حسب قانون 
التأمينات اجلديد، حتى املجلس 
البلدي جعله مجلس األمة دون 

مخالب أو يدين بتعديل قانونه.. 
وبعد تبون دميوقراطية؟!

من الفرية: إما أن يتم تعديل مواد 
الدستور وزيادة أعداد أعضاء 

مجلسي األمة واحلكومة وإشهار 
األحزاب أو نغير مجلسنا إلى 
مجلس شورى ونترك رئيس 

احلكومة يشتغل وينجز من دون 
عوار راس، حاله حال جيراننا الذين 

سبقوننا.

اخلليج يخسر

أم عبدالرحمن

تبون 
دميوقراطية؟ 
سكتوا!
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