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حتى تصل العاملة املنزلية إلى مستوى اجلودة 
في اخلدمة وفي حدود العقد املبرم بينهما، تكون 
قد كلفت الكفيــل كثيرا من اجلهد والوقت في 
التدريب والتأهيل، ومبالغ مالية تزيد على 2000 
د.ك، وهو مبلغ يثقل كاهل ذوي الدخل املتوسط 
- وهم األكثرية - يدفع للمكتب الوسيط في العقد 
ورسوم استخراج الڤيزا )سمة دخول الكويت( 
واإلقامة والتأمني الصحي وقيمة تذكرة السفر 
وتزويدها باملالبس اجلديدة املالئمة ووســائل 
املعيشة اخلاصة بها..إلخ، عدا رواتب 6 أشهر، 
التي هي مدة كفالة املكتب املذكور، بعد مضي هذه 
املــدة، تبدأ بعض العامالت املنزلية التنصل من 
التزاماتها، وتتراخى عن وظيفتها قبل أن تتمرد 
وتثير املشاكل حتت مبررات: شغل كثير، ال أحب 
إزعاج األطفال، ماما ال حتبني... الخ، وفي هذه 
احلالة إما أن هذه العاملة تهرب من املنزل أو ما 
يسمى بالتغيب عن العمل، وأمام الكفيل إما أن 
يدخل في دهاليز التقاضي، أو يتركها لشــأنها 
وسيكون مسؤوال عنها إن لم يبلغ الشرطة عنها 
وفي هذه احلالة سيكون مرغما على دفع قيمة 

تذكرة تسفيرها إلى بلدها.
وفي كل األحوال وبدال من هذه البهدلة، يتم 
التصالح بني الكفيل والعاملة وبصورة ودية دون 
إكــراه وال جبر بأن تعمل لدى منزل كفيل آخر 

لعلها جتد عندهم بغيتها.
وطبعا ال بد مــن الكفيل اجلديد أن يعوض 
ماليا الكفيل األول إزاء ما صرفه من جهد ومال 
قبل أن تعمل عنده جاهزة ومؤهلة، ومستوفية 

اإلجراءات الرسمية.
ليس ذلك من االستعباد أوالتجارة بالرقيق 

كما أسمته اإلذاعة البريطانية.
نعم اخلطأ في اســتعمال مصطلح »البيع« 
كمــا هو دارج في الكالم الشــعبي، ولكن ذلك 
ال يغير شــيئا من جوهر القضية وهي تصالح 
ودي بني الثالثة: الكفيل األصلي والعاملة املنزلية 
والكفيل اجلديــد. واال يحق لكل منهم اللجوء 
إلى القضاء. وهي معاملة ال تستأهل التعريض 
بالكويت ومواطنيهم زورا، من أجل سبق إعالمي 
فارغ. بل عليها تنظر بعــني العدالة إلى املظالم 
واخلســائر والتضحيات التي يتكبدها الكفيل 

من بعض العمالة املنزلية.
ويؤسفني أن يؤيد بعض الناشطني الكويتيني 
متحدثني لذات اإلذاعة بروح استسالمية انهزامية.

يذكر أن السلطان محمد الفاحت صاحب العقلية 
العسكرية الفذة كثير احلروب وكان يحارب في 
أكثر من جبهة في نفس الوقت، وكانت دولة املجر 
عدوه اللدود، وملا اســتصعب عليه األمر، أرسل 
مبعوثا للمجر يطلب منهم التفاوض على السالم 
بني الدولتني، وصل املبعوث املجري إلســطنبول 
اســتقبلوه اســتقباال يليق به وجعلوه يستريح 
من وعثاء السفر، وبعد فترة ليست قليلة أبلغوه 
بأن السلطان ذهب للثغور ليحارب األعداء، ذهب 
إليه املبعوث، وبعد أن استقبلوه استقباال فخما، 
قالوا له ان الســلطان ذهب لثغر آخر، وهلم جرا، 
إلى أن انتصر السلطان بحروبه ثم قابل املبعوث 
ووضع شروطا تعجيزية لوقف احلرب مع املجر 
وتوقيع املعاهدة، بالطبع لم يرغب الفاحت في توقيع 
املعاهدة وكان هدفه أن يوقف جبهة املجر لفترة 
بسيطة لينتصر على أعدائه اآلخرين ومن ثم يعود 

حملاربتهم بكل قوته.
هذه اآللية في تسويف األمور متبعة في الكثير 
من املجاالت سواء االقتصادية أو االجتماعية أو 
السياســية، وهو تكتيك غاية في الروعة متى ما 
استخدم في محله مثل احلاصل في مثالنا فالفاحت 
الذي اســتخدم هذا التكتيك لصالح أمته وشعبه، 
كرمه رعاياه بأن أطلق على أهم منطقة في إسطنبول 
منطقة الفاحت نســبة له، لكن الغريب واحملزن أن 
هذا مــا تتبعه أغلب احلكومات العربية خصوصا 
اجلمهوريات مع مواطنيها، فتجد الشعب يطالب 
مبطالبات مستحقة وعوضا عن تتبعها احلكومات 
تقوم بإدخال موضوع آخر حتى يتلهى املطالبون 
بهذه املواضيــع، وتترك املطالبــات املهمة ويتم 
تســويفها، وتتراكم املطالبات التي كانت صغيرة 
ومن املمكن تنفيذها في حينها، حتى تتدحرج ككرة 
الثلج وتصبح كبيرة غير قابلة للتنفيذ، ومع زيادة 
الوعي االجتماعي لدى الشعوب العربية وفهم هذه 
اخلطة من التسويف غير املبرر يصبح مفعولها 
ضعيفا جدا وال تنطلي إال على قليل منهم، وعند 
هذه النقطة تبدأ الثورات وميوت الضحايا وتبدأ 

احلروب الداخلية.
مرور درس كبير كالربيع العربي على احلكومات 
العربية دون اتعاظ منه، أمر محزن فنرى أن الثورات 
ما تبرح أن تهدأ حتى تعود بشكل أقوى وأصلب، 
باألمس كانت في السودان واليوم في لبنان والعراق 

وآخذة بالتوسع حتى يحدث ربيع عربي مضاد.
يكرر التاريخ نفسه بطريقة واضحة جدا، يكابر 
على االستسالم لها املتعجرفون، فالثورة الفرنسية 
لم تنجح عام 1789 فبعد أن تسلم نابليون احلكم 
بطريقة دميوقراطية خســر حرب »واترلو« بعد 
أن دعمت احلكومات األوروبية ابن عم امللك، ففي 
عام 1815 عاد ابن عم امللك السابق الذي قتله الثوار 
من آل بوربون إلى الســلطة وهم الساللة امللكية 
التي قامت الثورة ضدهم. وبعد أن استقر الوضع 
فترة من الزمن عاد الشعب الفرنسي للثورة عام 
1830 وجنح مرة أخرى في ثورته، وهذا بالضبط 
ما حدث في الثورتني األميركية واالجنليزية كذلك، 

بل ان هذا ديدن أغلب الثورات في العالم.

مشــاكل البلد كثيــرة.. ارتفاع 
أســعار وإيجارات في بلد ال تفرض 
ضريبة، مشــكلة الشوارع، مشاكل 
بالبنى التحتية للبلد، مشاكل بالصحة 
والتعليم ومشاكل فساد وسرقة املال 
العام، وشباب يعاني من عدم وجود 
وظائف ومشــاكل كثيرة ال يسعنا 

حصرها.
فالســؤال اآلن هشتاق »#بس_

امصخت« شنو املشاكل التي وضعها 
أولوية؟ وهل اخلروج لساحة اإلرادة 

سيحل هذه املشاكل؟
إذا كان اخلــروج هو احلل فكلنا 
سنخرج لساحة اإلرادة، ولكن اخلروج 
ليس احلل وقد كانت لنا جتربة سابقة 

لم حتدث أي تغيير.
نحن كلنا نسعى للتغيير والتطوير 
وإيجاد حلول ملشاكل البلد، كلنا نعبّر 
عن استيائنا ورغبتنا في حتسني وضع 
البلد، ولدينا الكثير من الطرق لتوصيل 
أصواتنا عبر املنصات املتاحة إعالميا، 
فهذه املنصات لها أكبر تأثير وتصل 
جلميع أفراد املجتمع صغارا وكبارا.

لنحّكم صوت العقل، فاخلروج لن 
يقدم ولن يؤخر وليس بوسيلة ضغط 
على احلكومة، على العكس احلكومة 

تشجع اخلروج.
لنحّكــم صوت العقــل ولنوّحد 
املنصــات االجتماعية  مطالبنا عبر 
وبخاصة املؤثرة منها، فقد جنني نتيجة 

أفضل من اخلروج لساحة اإلرادة.

»# بس_مصخت« هاشتاق )وسم( 
في تطبيق التواصل االجتماعي »تويتر« 
الذي أطلقه النائب السابق صالح املال 
معلنا تواجده في ساحة اإلرادة غدا 
األربعاء، معبرا عن رفضه للفساد الذي 

بات ينخر في أركان الدولة.
»# بس_مصخت« هي رســالة 
صادقة ونابعة مــن آهات الواقع ما 
جعل التفاعل كبيرا مع هذه الدعوة، 
وهذه املبــادرة مؤيدين له ومعلنني 
انضمامهم له في ساحة اإلرادة ومن 
كافة الشرائح وكأنهم كانوا ينتظرون 

هذا التحرك منذ زمن.
»# بس_مصخت« مبادرة شخصية 
إال أنها آملت أهل الفســاد وأصحاب 
النفوذ، فعبروا عــن رفضهم لهذه 
الدعوة من خالل اإلساءة الشخصية 
للعزيز صالــح املال، وتلك هي حجة 
الضعفاء دائما ينتقدون األشخاص 

ال األفكار.
»# بس_مصخت« هي رســالة 
بومحمد وكل من أعلن عن انضمامه 
معه ولهم احلق في التجمع السلمي 
وتعبيرهــم الرافض للفســاد الذي 
أصبحنا نعيش فيه ويشعر فيه كل 
مواطن، فال تدخل أي ديوانية إال وحالة 

اإلحباط واالنتقاد تسود األجواء.
وجود »# بس_مصخت« وجميع 
للفساد والسعي  الرافضة  احلمالت 
لإلصالح أمر إيجابي ينبض عن مجتمع 

حي ينشد األفضل.
ولكنني أتساءل عن جدوى احلراك 
من دون رؤية؟ وما املطالب العملية 
وراء هذا التجمع؟ وما النتيجة املرجوة 
وراء هذا التجمع؟ وما مقياس جناح 

هذا التجمع؟
أدركنا حقيقة  أن نكــون  أمتنى 
أخطاء احلراك السابق، فيجب البعد 
عن التشنج واالندفاع غير احملسوب 
وان تسمو روح املعارضة العاقلة التي 
تهدف إلى اإلصالح احلقيقي من خالل 

رؤية واضحة ومطالب محددة.
هناك ثوابت على أصحاب »# بس_
مصخت« إدراكها والعمل بها، أهمها 
السامي لصاحب  املقام  حفظ وإبعاد 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، من املساس، وكذلك سمو 

ولي العهد، أطال اهلل في عمره.
كما أن االنتقاد ملن تولى املسؤولية 
في املناصــب القيادية حق، إال أنني 
أمتنى أن حتفظ سمعة وأعراض الناس 
من التجريح في جتمع األربعاء، فال 
نريد أن تشوه صورة أي طرف ملجرد 

اختالفنا معه في الرأي.
أدعو ملن سيحضر جتمع األربعاء 
بالتوفيق، وأسأل اهلل أن يحفظ البالد 
والعباد وأن يطهر الكويت من أوكار 

الفساد ورعاته.

التجمع السلمي إلبداء الرأي حول 
قضية متس البلد ليس أمرا مشروعا 
فقط ومحميا قانونا ودســتوريا، 
بل هو جزء مــن احلياة الطبيعية 
السياســية الفاعلة التي يقوم بها 
األشخاص العاديون، واملسألة ليست 
بحاجة من أي منهم لتبرير سعيه أو 
مشاركته في جتمع من هذا النوع.

التجمــع حق مطلــق خالص، 
وإطالق رســالة أو عدة رســائل 
للمعنيني مــن احلكومة أو غيرها 
خالل ذلك التجمع هو من أبســط 

حقوق األفراد إلبداء الرأي.
وتضخيم مثل هذا األمر والتهويل 
منه أو حتى شيطنته ليس من العقل 
في شيء، خاصة في الكويت التي 
بني جزء كبير من ثقافتها السياسية 
الشعبية على مثل هذه التجمعات 

والندوات.
وليس من حقك أبدا مناقشــة 

شــخوص من يدعــو للتجمع أو 
حتى التظاهر، بل حقك ينحصر في 
األفكار التي سيطرحونها والرسائل 
التي يحملونها معهم في التجمع.

ساحة اإلرادة على موعد غدا مع 
جتمع سلمي دعا إليه النائب السابق 
صالح املال، وفكرة التجمع رسالة 
بحد ذاتهــا، وأعتقد أن جزءا منها 
وصل قبل حتى أن ينطلق التجمع 

في كمية حشــد رأي تشكل عبر 
وسائل التواصل االجتماعي يدافع 
عنها رغم أن مضمونها غير متضح 
املالمح بشكل كامل، ولكنها كفكرة 
مبدئية سليمة وسلمية وحق مكفول 
لألفراد الذين سيشاركون أيا كانت 

انتماءاتهم.
والرافض لفكرة التجمع هو متاما 
كمن ينفي واقع الدميوقراطية في 

الكويــت، والطبيعي هو أن ندافع 
عن التجمع كحق وأن ندافع عمن 
سيشارك إلبداء رأيه حتى لو اختلفنا 

معه.
عمومــا، »انت مــا تبي تروح 
للتجمع«.. ال تروح يا أخي، ولكن 
ليس من حقك أبدا محاولة شيطنة 
من دعا أو من سيشارك، فالوضع 
يجب أال نحمله أكثر مما يحتمل، 
املسألة جتمع سلمي هدفه إيصال 
رسالة للمعنيني حول قضايا واضحة 

متس اإلصالح في البلد.
وإذا أردت أن متارس حقك في 
إبداء الرأي ضد هذا التجمع فانتظر 
- اهلل ال يهينك - التجمع حتى ينتهي 
وعندها منطقيا ميكنك انتقاده أو 
حتديد مكامن اخلطأ والصواب به، 
أما انتقــاده قبل أن يبدأ فأنت إما 
ساحر أو تخشى من جتمع بسيط 

كهذا.

أكتوبر  مع بدايــة تاريــخ 29 
الفصل  الكويت  املاضي دخلنا في 
الرابع من  االنعقــاد  لدور  األخير 
التشريعي اخلامس عشر،  الفصل 
ونحن هنا أمام 325 تشــريعا في 
ثالثة أدوار انعقاد للفصل اخلامس 
عشر، منها 43 قانونا عاما أقرت في 
الفصول التشريعية الثالثة ملجلس 
2016 وحوالي 20 اســتجوابا منها 
اســتجوابان لسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وهذه احلصلية من التشريعات 
والقوانــني والرقابة جيدة إلى حد 
ما، لكن لألسف لم تقدم للمواطنني 
بصورة واضحة، وأصبح دور النواب 

في هذا الفصل لألسف الشديد هو 
التســابق احملموم إلقرار القوانني 
الشعبية في الفصل األخير ملجلس 
األمة وكأنهم ال يعلمون أن الناس 

يعرفون أنهم يغازلونهم انتخابيا، فهل 
مشاكل املواطنني من مشكلة اإلسكان 
وتكويت الوظائف واملتقاعدين وحل 
قضية املقيمني بصورة غير قانونية 

هي وليدة اللحظة؟
الكويت  إن االســتجوابات في 
فقــدت بريقها الرقابــي، والنظام 
اخلليط ما بني الرئاسي والبرملاني 
يجب إعادة النظر فيه وكذلك يجب 
أن يكون لدينا وزراء قادرون على 

اتخاذ القرار.
إن الوزارات فــي الدولة جتبر 
املواطن على الذهاب الى نائب لكي 
يأخــذ حقه ومن ثــم أصبح دور 
النائب الذهاب إلى الوزراء لتخليص 
املعامالت، فلو كان لدينا قانون يطبق 
بالتســاوي بني املواطنني حســب 
الدســتور ملا احتجنا نائبا ولتفرغ 

النائب للرقابة والتشريع.

طريق احلياة ال يختلف كثيرا عن 
غيره من الطرق التي نسير عليها 
جميعا، وقد يكــون طريق احلياة 
ممهدا ومرصوفا ومتسعا أو يكون 
باملطبات واحلفر ومزدحما،  مليئا 
ولكن عليك أن تختار بني وصولك 
آمنا أو وصولك مبكرا، حيث إن لكل 

اختيار مميزاته وعيوبه.
الطريق فإن  فإن لزمت ميــني 
القيادة تكون أسهل وأخف ازدحاما 
بينما الوقت أطول، أما عند اختيارك 
اجلانب األيســر من الطريق فإن 
الســرعة يجــب أن تكــون أعلى 
والتسابق في الســرعة قد يؤدي 
إلى احتماالت أكثر للحوادث، وبني 
هاتني الطريقتني تصعب املفاضلة في 
العديد من األوقات واملواقف، ولكن 
سرعة اتخاذ القرار املناسب تفرض 

نفسها دائما وال حتتمل التأجيل.
وعادة ما نصف متخذي اجلانب 
األمين من الطريق بالبطء والتحفظ، 

أما بالنسبة ملتخذي اجلانب األيسر 
فنصفهم أحيانا بالرعونة واالستهتار، 
ولكن علينا أن نراقب أنفسنا وعدم 
مراقبــة اآلخرين، فلــكل ظروفه 
اخلاصة واختياراته، ولو انصرف 
كل منا ملراقبة من على ميينه ومن 
على يساره فإننا بال شك سننصرف 
عن التركيز في طريقنا وقد نضل 
الطريق وســنكون نحن اخلاسر 
األكبر، ولذلك قالوا ال تراقب الناس 

فمن راقب الناس مات هما.
ليس من أخالق املسلم أن يراقب 
اآلخرين، ولكن البعض ومع األسف 
الشديد ينصرفون إلى متابعة غيرهم 
في أمور الدنيا والتدخل السافر في 
خصوصياتهم وهو ما يهدد األمان 
في السير بطريق احلياة الذي يتسع 
للجميع دون مزاحمات سخيفة من 
بعض املتطفلني الذين نراهم حولنا 

في أشكال متعددة.

ومهمــا كانــت صفــة أي من 
هؤالء فإنه ال يحق لهم التدخل في 
خصوصيات اآلخرين ودس أنفهم 
فيما ال يعنيهم، إذ إن أي إنسان ال 
يتقبل تدخل غيره في مسيرة حياته 
مهما كان موقعه ســواء من حيث 
القرابــة أو الزمالة أو املصاهرة أو 
حتى الصداقة وقد حتدث العديد من 
احلوادث والنزاعات بسبب مثل تلك 
التدخالت غير املبررة وغير املقبولة 

في اخلصوصية.
إن متخذ القرار سواء كان قراره 
االلتزام بيمني الطريق متحفظا أو 
اختيار يساره مغامرا فهو من يقدر 
املوقف ويتحمل املســؤولية دون 
تدخالت أو انتقادات ممن يشغلون 
أنفسهم عن طريقهم بتتبع غيرهم 
دون أي مبرر اجتماعي أو أخالقي.

فال تشغل نفسك مبتابعة اآلخرين 
والزم ميني الطريق لتصل ساملا إلى 

أهدافك.

أتعلم من البشر كل يوم، وأؤمن 
أن عصر املعجــزات لم ولن ينتهي 
طاملا في الدنيا بشر! تبهرني تقلباتهم 
ومشاعرهم وتطوراتهم ومدى سطوة 
مشاعر مكبوتة أو مقموع على أفعالهم. 
يشدني ويثير في كل الفضول عندما 
أرى اختالف ردود أفعال البشر لنفس 

احلدث! فلكل منا محركه.
قدمت ورشة عمل حتت عنوان 
)صمم حياتك(، أهم محاور الورشة:

1- تقييم كافــة جوانب حياتك: 
املهنية، املالية، تطوير الذات، احلب، 

العائلة، املرح.. إلخ.
2- حتديد أولويات مناطق التطوير 
ومدى أهميتهــا وفقا ملبادئ وقيم 

كل منا.
3- معرفة مــا يدعمنا لتحقيق 

أهدافنا أو ما يعوقنا.
4- وضع خطة تنفيذية.

متتاز تلك الورشة بتبادل عجيب 

وثري للتجارب واخلبرات واألفكار، 
فكثير من املشتركني يكتشفون أن 
حياتهم أفضل مما ظنوا أو العكس! 
ومنهم من يدرك أنه يلعب دورا كبيرا 
في بقاء احلال كما هو ألنه مستفيد! 
متاما كالطفل الذي يتظاهر باملرض بعد 
شفائه ألنه متمتع بالدالل واالهتمام 

واملمنوع املتاح وقت املرض!
نكتشف معا خالل الورشة، أن ما 

يعوقنا هو سم مدسوس في العسل! 
خوف زائد ممــن حولنا النطالقنا 
نحو حياة جديــدة! حب خانق في 
األصل هو خوف! غيرة ترتدي رداء 
التعلق واخلوف عليك! صوت قابع 
فيك يشدك نحو الوراء حتت ستار 
العادات والتقاليد وال أســتطيع وال 

أقدر!
جتــارب ثريــة ودروس أثرى، 

واألعمق، هو كيفية تفســيرنا لكل 
تلك التجارب والنجاحات واإلخفاقات.
تنتهــي الورشــة، بعد أســئلة 
الدوافع اخلفية  تفصيلية لكشــف 
لكل هدف، بخطة عمل أنت منفذها، 
تتبع من خاللها خطوات ذهبية مثل:
1- رسم األحالم برؤية واضحة.

2- حتديد الوجهة واملوارد املساندة 
والعقبات احملتملة.

3- وضــع خيارات عدة لضمان 
مرونة أدوات حتقيق الهدف ملواجهة 

أي تغيرات محتملة.
4- إسكات أي صوت سلبي خاصة 

صوتك أنت.
5- التنفيذ واالحتفال بكل إجناز.

لتتجلى الدوافع اخلفية والعقبات 
اخلفيــة أمــام كل مــن احلضور، 

ملواجهتها وحلها. 
ال أنكر، أنني أتعلم من مشاركي 
ورشي العملية أكثر مما يتعلمون مني.
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مغالطات
 الـ »بي بي سي« 

عن العمالة املنزلية
a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

خارج الصندوق

حكومات 
تتعجرف

على التاريخ
بدر الفيلكاوي

نبض

مجلس األمة 
ما بني القفال.. 

واالستعراض
s _ alnashwan@hotmail.comسعد النشوان

ألم وأمل

الزم ميني 
الطريق.. 

تصل ساملاً
د.هند الشومر
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»اإلرادة« 
والساحر 

والثقافة الشعبية
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

هي أنا

صمم حياتك

rulasammur@gmail.comروال سمور
@rulasammur 


