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يتعزز الوطن بأسماء لها وقعها في حاضره ومستقبله 
ملا تش���ربت به من خير وبر واحس���ان ومواطنة صادقة 
واميان عميق بقضايا االنسانية، فالكويت اجنبت الكثير 
من احملس���نني ومحبي اخلير والس���اعني له كأمثال العم 
يوس���ف احلجي والدكتور الفاضل عبدالرحمن السميط 
اللذين حتمال مس���ؤولياتهما وس���اهما من خالل جلانهما 
بأس���مى اعمال اخلير والبر وكل ما من شأنه التفريج عن 

االنسان وكانا خير سفيرين لوطنهما.
وللدكتور عبدالرحمن الس���ميط بصمات في مضارب 
االرض تش���ير الى الكويت التي اجنبت هذا املواطن الذي 
حتمل املخاطر وآثر االبتعاد عن وطنه واسرته ملدد طويلة، 
ولم يتوان في تفقد احوال املرضى والسؤال عنهم والسعي 
حثيثا لقضاء حوائجهم، فكانت له احملبة لدى العديد من 
رؤساء الدول االفريقية الذين ثمنوا دوره وجهده الكبير 

لبلدانهم.
وأثمر حصاد عمله وجهده املميز من تبرعات اخليرين 
ثمارا يانعة في مجاالت عديدة في القارة االفريقية كبناء 
املساجد واملستشفيات وحفر اآلبار ورعاية االيتام وافتتاح 

املراكز االسالمية واملدارس واملشاريع الزراعية.
لنبته���ل الى املولى العلي القدير ان يطيل في عمريهما 
ويدمي عليهما وعلى غيرهم���ا، ومن على طريقهما، نعمة 
الصحة والعافية ويزيد من امثالهما ليكونا اسوة حسنة 

ملواطنيهما.
> > >
المشجعون

اقول لكل مجموعة تؤيد وتش���جع هذا النائب او ذاك 
بحكم صلة القربى او للتعصب القبلي والطائفي او حتى 
ملصالح شخصية ان الدين النصيحة، فعليكم ان تكونوا 
من الناصحني ال من املشجعني واملؤيدين لهرطقات نائبكم 
عند خروجه عن االخالق واصول اخلطابة ألن تشجيعكم 
وتأييدكم كلما زاد يزداد معه متردا ويختلط عليه االمر ألنه 
في هذه احلالة لن يرى اال انتم فيفقد صوابه ومصداقيته 
امام اآلخرين، وهذا ثمن سيدفعه عاجال او آجال وستتحملون 
نتائجه امامه ألنه س���يكون هو اول اخلاس���رين بسبب 
هتافاتكم، قال امير املؤمن���ني عمر بن اخلطاب ÿ »من 

رأى منكم في اعوجاجا فليقومه«.
وقال االمام الشافعي رحمه اهلل:

سالم على الدنيا اذا لم يكن بها
صديق صدوق صادق الوعد منصفا
فالصديق احملب علي���ه ان يكون صادقا ووفيا مع من 
احبه، وصديقك من صدقك ال من صدقك حتى لو كان نقدكم 

له مؤملا وقويا، فهو اليوم باملجلس وغدا خارجه.
فحكموا ضمائركم وال يأخذك���م احلماس لكل ما يقال 
فالكويت وطنكم وحكومته تعمل الجلكم فهي الباقية حتى 

لو تغير شخوصها.
> > >
هل يفعلها؟

من يطالب بشيء البد ان يكون هو اول املوافقني عليه 
لو مت���ت مطالبته مبثله، واملطالبة هي من احد الس���ادة 
النواب باسقاط القروض عن املدينني، وان صحت دوافعه 
النبيلة واحاسيسه املرهفة جتاه مسارعته لفعل اخلير، 
فمن باب اولى ان يبدأ بنفسه ويتبرع بصالة االفراح التي 
باسمه لتخدم من ال ميلك حق ايجارها من اصحاب القروض 
وغيرهم من املتعثرين تقديرا منه لظروفهم املالية الصعبة، 
وبهذا يكون قد ثبت مبدأه، وازال الشكوك والشبهات عن 
دوافعه، وان لم يفعل فسيصدق عليه قوله تعالى )يا ايها 
الذي���ن آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون، كبر مقتا عند اهلل 

ان تقولوا ما ال تفعلون( ڈ.
> > >

لو كان

كثيرة هي التأويالت والتفسيرات التي يخرج علينا بها 
البعض عند بحثه عن فكرة مقال صحافي يسطر به ما تتوالد 
به مخيلته من ش���طحات يعزوها الى افكار اآلخرين دون 
الوقوف على املعنى احلقيقي الذي قصده الكاتب، حيث انهم 
يفسرون الكالم حسب هواهم متوشحني باحلرص الوطني 
وكأن اآلخرين ليس له���م نصيب منه، علما ان املوضوع 
عبارة عن تعليق ضمني ال يعني اال اخلوف على الوطن، 
وهذا اخلوف له معينه الس���ائغ من واقع مؤلم نعيشه لو 
تراءى طيفه للمغفور له الشيخ عبداهلل السالم لفكر مرارا 
وتكرارا عند وضعه للدستور، وهذا املعنى املجازي فسره 
البع���ض كما يحلو له دون الوقوف على قواعده اللغوية 
والغاية املقصودة منه، ولالسف من فسره كاتب يفترض 

منه االملام بالصور البيانية.
وسبق واكدنا مرارا على ضرورة وجود الدستور واحترامه 
ونفتخر ونعتز باحل���راك الدميوقراطي الذي مضى عليه 
عقود من الزمن رغم الشوائب العديدة واالستغالل املؤسف 
له، في الوقت الذي يتمنى اآلخرون ان يعيشوا على هامش 
هذه الدميوقراطية، وعندما نتحدث باعتقاد وليس تأكيدا 
ويس���بق اعتقادنا كلمة »لو كان«، فه���ي كلمة تتردد بني 
املواطنني بش���كل دائم لنقول مثال لو كنا نعلم ان العراق 
س���يغزونا لكنا عملنا كذا وكذا، ولو كان الوزير يعلم ان 
وكيله حتوم حوله الشبهات ملا اختاره عنده.. وهكذا، واذن 
من علق على احلديث ال يعرف نوايا من يطلق تلك املقوالت 
حسبما ورد في مقاله، فلماذا يذهب بفكره بعيدا ويدخل 
في نوايا اآلخرين، كما ان واقعنا، وكما ذكر، انعكاس حلالة 
االحباط التي نعانيها فلم يلومنا لش���عورنا بهذه احلالة 
وهل الوضع وما نحن فيه يرضيه؟ وماذا كس���بت الدولة 
من ممارس���ات النواب؟ واخيرا هل الذي يذهب لالعتقاد 
اصبح يفكر بالصورة الس���اذجة املسطحة ام ان الساذج 
املس���طح من يعتقد ان وجود املجلس الوطني هو سبب 

الغزو العراقي؟
نلتقي واياكم بعد االجازة باذن اهلل.

رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
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عندنا في الكويت دستور ينظم احلقوق 
وااللتزامات ضمن مبادئ سامية كاملساواة 
الفرص، وعندنا قوانني  والعدالة وتكافؤ 
وما أكثرها تكاد تفّصل في كل شيء، وفوق 
ذلك عندنا مجلس تشريعي ورقابي منتخب 
)مجلس األمة( وحكومة فيها وزير معني 
باجلانب الرياض���ي، اضافة الى احتادات 
ونقاب���ات ومجال���س ادارة منتخبة.. الخ 
ومع ذلك لم تس���تطع كل هذه املكتسبات 
الدميوقراطية التي نفاخر بها اآلخرين ان 
حتل هذه األزمة الرياضية املستعرة منذ 
زمن والتي يبدو انها حتولت الى حتديات 
شخصانية تهدد كيانات مؤسسية مرموقة 
كغرف���ة التجارة! هل نحتاج ملعاجلة هذه 
األزمة الى تدخل شخصيات قيادية كبيرة 
كرئيس مجلس األمة والنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، ووزير الشؤون االجتماعية 
والعمل، ثم بعد هذا كله يصعد األمر إلى 
صاحب السمو األمير لنشغله عن قضايا 
أكبر وأهم تتعلق مبصالح الكويت وحمايتها 
واحلفاظ عليها من أوض���اع إقليمية في 
غاية اخلط���ورة! وفي الوقت ذاته نعيش 
أزمة الكهرباء املزمنة التي ال أحد يصدق 
انها في الكويت هذه اليد املمدودة بالكرم 
ال���ى جميع أنحاء العال���م تغيث امللهوف 
وتعمر اخلراب! ثم ما مساحة الكويت من 
حيث حجم املساحة املكهربة من مساحة 
دول العالم الثال���ث الذي ينعم بالكهرباء 
وإذا انعدمت في بعض قراها النائية فهي 
معذورة بسبب الفقر! محوالت كهربائية 
متهالكة في ضواحي الكويت في كل يوم 

حتترق مخلفة احلر والظالم!
وفي هذه األثناء يحترق مبنى من مجمع 
الصوابر السكني ليكشف عن مآس يندى 
لها جبني القان���ون املتباكى عليه، بعد ان 
حتولت بعض شقق هذا املجمع الى مأوى 
املئات العزاب اآلسيويني وحولها البعض 
الى مواخير للفساد في مواجهة أبواق شقق 
األسر الكويتية الشريفة! وقد ُبحت أصوات 
أصحابها وهم يش���تكون مر الشكوى وال 
مجيب! أين مشاريع معاجلة األزمة الرياضية 
من هذه املشكلة واملشاكل األخرى كالبدون 

والصحة والتعليم وازدحام املرور..الخ
a.alsalleh@yahoo.com

يؤسفنا وجود بعض الكتاب 
اإلثارة  ممن يبحث���ون ع���ن 
والظه���ور وتهييج الش���ارع 
الكويت���ي من خ���الل تناول 
مجموعة من القضايا واألمور 
التي حتمل في طياتها الكثير 
من التشويه وتزييف احلقائق 
والوقائع التي ليست في محلها، 

وجل هدفهم فقط جذب االنتباه اليهم.
يكتبون الكثير من املقاالت ويسطرون التصريحات 
واألقاويل املبنية على االش���تباه واستخدام منهجية 

الديبلوماسية املدمرة حلقيقة االمور والقضايا.
ونحن نرى ان هؤالء يتبعون لألسف املنهجية نفسها 
التي كانت معتمدة في طريقة الكتابة قبل الغزو البعثي 

العراقي على وطننا احلبيب الكويت.
ولألسف هناك بعض الصحف التي تقتصر موضوعات 
كتابها ومحلليها ومنظريها على فئة محددة وفكر ذي 
اجت���اه واحد، هم لهم حق الكتابة فيها لكنهم يعتدون 
ف���ي مقاالتهم على آراء وأفكار ووجهات نظر اآلخرين 

دون السماح لهم مبواجهتهم او الرد عليهم. 
نعم، لديهم أس���لوب مبرمج في تس���ويق األفكار 
واألطروح���ات غير املنصفة وغي���ر املقننة في طرح 

القضايا بالشكل الصحيح.
اقص���د أن بعض الصحف ال تعطي الفرصة مطلقا 
مل���ن يخالفون توجهاتها وال متن���ح اي فرصة للرأي 

اآلخر.
ان بع���ض املقاالت والكتابات تتضمن في محتواها 

اإلثارة والتحريض  نوعا من 
والغمز واللمز في أيديولوجيات 
اآلخري���ن، وغض البصر عن 
القضاي���ا احليوية  أولويات 
التي لها عالقة مبصلحة الوطن 

وحقوق الناس.
ولألسف فإنهم يستشهدون 
بكالم بعضهم ويستندون في 
كتاباته���م إلى معلومات وأفكار وحقائق نش���رت في 
بعض املجالت والصحف الصفراء والزرقاء والسوداء 

قد تكون صادرة في الداخل أو اخلارج.
أليس من حق كل إنسان صادق مع نفسه وحريص 
على حفظ وصيانة الوطن من التش���ويه والتخريب 
ومحاولة تفتيت حصوننا الكويتية، ان يكشف هؤالء 
الكتاب ومن يدعمونهم في تلك الصحف ليعرفوا حقيقتهم 
التي يستخدمون فيها الكثير من احليل واخلدع والكذب 
في تسويق افكارهم واطروحاتهم التخريبية املعارضة 
لوجهات النظر الصادقة، كل ذلك من أجل حتقيق بعض 
املآرب الشخصية وأهمها سد منافذ التفكير واملشاركة 
واحلوار، فنحن فعال بحاجة الى شرفاء حريصني على 
الدفاع عن الوط���ن، ومواجهة كل فكر وطرح متطرف 

يحقر الرأي اآلخر في دوالب العطاء الصادق.
فاكه�ة ال�كالم: يقول املرحوم الكات���ب مصطفى أمني: 
»ال دميوقراطي���ة بغي���ر انتخابات ح���رة نزيهة، وال 
دميوقراطية بغير إنسان، وال دميوقراطية بغير حرية 

الصحافة«.
Aliku1000@yahoo.com

ق����ال رئي����س وزراء ماليزيا 
السابق مهاتير محمد في زيارة 
له للجمهورية اليمنية »لقد كنا 
عام 1978 بلدا زراعيا متخلفا على 
كل االصعدة واستطعنا تغيير 
بلدنا الى مصاف األمم املتقدمة 
حني اهتممنا بالتعليم الذي هو 
س����ر جناح األمم وأفضل طرق 

التغيير وأضمنها، فاألمم الناهضة استطاعت التغيير عندما 
التفتت بجدية للتعليم وعندما سئل االمبراطور الياباني 
 عن أهم أسباب تقدم دولته في وقت قصير وقياسي قال: 
)بدأن����ا بكل ما انتهى به اآلخ����رون وتعلمنا من أخطائهم 
وأعطينا املعلم حصانة الديبلوماسي ومكانة العالم وراتب 

الوزير.
التعليم هو األساس األول لرقي الفكر وتطوره، وبقدر 
تط����ور التعليم وتقدمه في املجاالت جميعا، يرتقي الفكر 
ويس����تقيم أمره وي����ؤدي دوره على النح����و الذي يؤثر 
إيجابا ف����ي البناء احلضاري والنماء االقتصادي واحلراك 

االجتماعي.
في الوقت الذي تنشغل فيه قيادات وزارة التربية في بلدنا 
باحلديث عن جودة التعليم وأهميتها في التطوير والنقلة 
النوعية املأمولة جند أن واقع التعليم في الكويت يش����به 
فهمنا لسطور كتاب كتب بالهيروغليفية ال نري منه غير 

الصور ونعجز عن حتليل مضمونه وفحوى سطوره.
وللمنش����غلني باجلودة اقول املس����احيق قد تنجح في 
جتميل وجه مريض ولكنها لن تش����في ما به من س����قم، 

وعلينا أن نسأل انفسنا هل تعتبر 
مدارس����نا بيئة تعليمية جاذبة 
التسرب  للطالب؟ وما معدالت 
فيها وأس����بابه؟ هل يرقى واقع 
إعداد املعلم الكويتي للمأمول؟ 
وه����ل تتفق مخرج����ات كليات 
التربية م����ع طموحات الوزارة 
واله����دف الش����امل للتربية؟ ما 
نوعية املعلمني الوافدين الذين جتلبهم الوزارة؟ وما معايير 
االختيار؟ هل مبنية على جودته����م أم ملجرد أنهم عمالة 
رخيصة تقبل بالرواتب املتدني����ة للوزارة؟ إلى أي مدى 
تواكب مناهجنا الدراس����ية التطور املتسارع على جميع 
األصعدة محليا وإقليميا؟ هل لدينا إدارات مدرسية واعية 
بخطورة املرحلة أم أنها إدارات عفى عليها الزمن وعشش 
الروتني احلكوم����ي في عقولها؟ أس����ئلة حتتاج إلجابات 

سريعة وصريحة فهل من مجيب؟
وفيما اولياء االمور والطلبة منش����غلون باالمتحانات 
ووزارتا التربية والتعليم العالي تستنفران جميع االمكانات 
والطاقات جند ان وزيرة التربية ووكيلة الوزارة تبحثان 

عن معايير اجلودة في سنغافورة..!.
يا جماعة اخلير إذا كنا جادين فعال في حتقيق الرغبة 
السامية بتحويل الكويت ملركز مالي واقتصادي علينا أن 
نعي أن االستثمار البش����ري هو أهم أدوات التقدم فخلق 
الفرد القادر على التنمي����ة هو أهم أولويات املرحلة ألننا 

فعال أمة في خطر.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com
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