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على امتداد شارع التعاون وكحال كثير من شوارع الكويت تفاجأ 
أثناء توقفك عند اإلش����ارة الضوئي����ة مبجموعة من األطفال الذين 
ال تتجاوز أعمارهم السادس����ة على أبعد تقدير وهم يتنقلون بني 
السيارات حاملني بأيديهم مصابيح مضيئة بألوان مختلفة بقصد 
بيعها لقائدي املركبات، وبطبيعة احلال فإن الفطرة اآلدمية عند أي 
إنس����ان يرى طفال في عمر أطفاله وهو يقوم بهذا العمل، ستجعل 
قلبه يرق ويعطيه ضعف السعر املطلوب دون أن يأخذ منه شيئا 
باملقابل، ولكن ليس هذا ما يعنينا بل إن ما يهمنا هو: ما الذي دفع 
بطفل في هذه الس����ن ليقوم بهذا العمل في شوارعنا؟ واإلجابة من 
السهل تأكيدها وليس افتراضها إذا علمنا أن عصابات »الشحاتة« 
الذين يدخلون الكويت بس����مات زيارة ومن دول محددة أصبحوا 
أكثر تنظيما وتوزيعا للمهام، ففي الصباح أصبحنا معتادين على 
أن تقترب منك امرأة ش����ابة عند مواقف اجلمعية التعاونية وهي 
حتمل طفال رضيعا تطلب منك مس����اعدتها لتطعم الصغير، وبعد 
الظهر تقصدك امرأة طاعنة في السن تسألك الرفق بحالها وإعطاءها 
»املقسوم«، وفي املساء يأتي دور األطفال بالشوارع، وآخر اليوم جتد 
»وانيت« يقف في نهاية الش����ارع وفيه الشابة مع الرضيع واملرأة 
العجوز إضافة لكوكش اليهال ويتقدمهم رب األس����رة الذي بدوره 
يقضي اليوم وهو يبحث عن رزقه هو اآلخر من خالل زيارة مواقع 
املشاريع حتت اإلنش����اء عله يظفر ببعض املواد لبيعها ارحمونا 
من رؤية هذه املناظر وأوقفوا هذا العبث بس����مات الدخول وكروت 
الزيارة وال جتعلوا نشاطكم في مكافحة التسول في شهر رمضان 

فقط، وكفانا تشويها ملجتمعنا وبلدنا.. ومنا إلى املعنيني.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

بع���د افتتاح دور االنعقاد الثالث نتمنى من اهلل تعالى أن يوفق 
السلطتني ملا فيه خير وصالح البالد، وعلى السادة النواب وأعضاء 
احلكومة األخذ مبا احتواه النطق السامي من توجيهات فلن تكون 

السفينة في سيرها آمنة إال بتنفيذ تعليمات ربانها.
أما املالحظة التي تتكرر س���نويا في افتتاح كل دور انعقاد فهي 
عدم ارتداء البش���ت من بعض السادة النواب، علما بأن البشت هو 
املكمل للزي الرسمي وتلك من املناسبات الرسمية وكانت بتشريف 
صاحب الس���مو حفظه اهلل ورعاه، لذا يرجى من اإلخوة الكرام في 
كل مناسبة يتواجد فيها سموه تقديرا واحتراما أن يتحلوا ببشوتهم 
فليس من األصول أو املقبول ع���دم ارتدائه هنا وارتداؤه عند لقاء 

أمراء وشيوخ دول اخلليج.
فنحن دائما نردد املثل القائل »اكل ما تش���تهي والبس ما يعجب 
الناس« فالذي يعجب الناس في املناسبات الرسمية هو بشتك على 

ظهرك لتجمله ويجملك.
> > >
احترام النظام

شرع البرملان الفلبيني قانونا يجرم من يخطئ أو يبطئ بعزف 
الس���الم الوطني بغرامة 2000 دوالر، ويبني ذلك مدى حرص نوابه 
على النظام الذي هو أساس وجوهر احلياة العامة واستقرارها، وعلى 
أهمية التكامل والتعاون مع السلطة التنفيذية وحينما نقارن بني ما 
يقوم به نوابهم، وما يس���عى إليه بعض نوابنا لألسف بالقفز على 
القوانني وعدم احت���رام النظام يتجلى لنا مدى اخليبة التي نعاني 
منها، وبالتالي لن تقوم لنا قائمة إن استمر الوضع على ما هو عليه، 
وال تتقدم األمم اال بتعاون سلطاتها وبحرصها على تطبيق القانون، 
ونحن نتمادى في جتاوزاتنا، ولن نحصد في النهاية اال خيبة احلاضر 

وظلمة املستقبل إن استمررنا على هذا احلال ال قدر اهلل.
> > >

القدوة
»القدوة« هو من يحمل الصفات التي ترغمنا على محبته واإلعجاب 
به لننهج نهجه، ويكون مثالنا األعلى لنطبق ما نستطيع من أقواله 
وأفعاله، وأعظم القدوات هو رسول اهلل ژ فهو القدوة املطلقة، قال 
تعالى: )لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل 

واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيرا(.
وغالبا ما يكون لإلنسان قدوة حسنة، تعلق بذهنه وتكون املؤثرة 
في حياته، وليس بالض���رورة أن يكون أحد األقارب فقد يكون من 

الغير أيضا.
واألس���وة أو القدوة نوعان، حسنة وسيئة، وإن أردت أن حتمل 
األول���ى، يجب أن تتوافر بك الصفات أعاله، أما الس���يئة فهي التي 
تتوشح بالسلبيات وتنفر منها األنفس، لذا فإن القدوة إما أن تكون 

حسنة أو ال تكون.
قال تعال���ى: )يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون(، وقال 

تعالى: )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم(.
واملالح���ظ أن من كانوا يفترض فيهم أن يكونوا قدوة حس���نة 
لغيره���م بتصرفاتهم وأفعالهم هم أبع���د ما يكونون أهال لها، وهو 
ما ينطبق على بعض األشخاص الذين يعتقدون أنهم قدوة حسنة 

عكس ما يسطره واقعهم.
س���ائلني العلي القدير أن يلهمنا سواء السبيل إنه سميع مجيب 

الدعاء.
> > >
نائب المدير

وكالء املدارس األفاضل � وهي التسمية القدمية لهم � يتم اختيارهم 
من املدرسني ذوي الكفاءة واخلبرة، واملالحظ بعد تفرغهم للعمل اإلداري 
يبتعدون عن التدريس ما ميثل خسارة علمية كبيرة للطلبة الذين 

يحرمون من االستفادة من عطائهم في مجال هذه املادة او تلك.
في���ا حبذا ل���و مت تكليفهم بتدريس حص���ة أو حصتني بجانب 
عملهم أس���وة بعمداء الكليات الذين يتولون تدريس املواد املتعلقة 
باختصاصاتهم بحي���ث يتمكن الطلبة من حتصيل اجلانب العلمي 

واالستفادة من اخلبرة املتراكمة لديهم.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا

علي القالف

ماذا يحدث 
في شوارعنا؟

من ثقب الباب

المواطن علي الجابر األحمد

أمنيات

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

الكويت بلد الحب

أحمد طاهر الخطيب

القصد

ال ميكن بأي ش���كل من األشكال ألي 
أسرة أو مجتمع أن يتجانس ويستمر ما 
دام يفتق���ر إلى احلب، فال ميكن للعالقة 
بني الزوج وزوجته أن تستمر ما لم يكن 
هناك حب، وال ميكن���ك أن تتعايش مع 
ج���ارك إذا لم يكن هناك ود وتوافق، وال 
ميكنك أن تبدع وتنجز في عملك إذا لم تكن 
حتب عملك، فاحلب حياة والنقيض بؤس 
وخراب، ومن املؤسف حقا أن نالحظ أن 
هناك من يحاول زرع بذور البغض وأن 
تلك البذور بدأت تنبت وتظهر لها أوراق 
بيننا وفي زوايا هذا البلد الصغير، البلد 
الذي كان يضرب به املثل في التماس���ك 

والتعاضد والتآلف.
مؤسف جدا أن نعيش وسط حالة غليان 
سياسي أشبه باحلرب بني أعداء، ورغم 
متتعنا بس���قف عال من احلرية يخولنا 
للحديث في أي وق���ت وأي مكان وفيما 
نشاء، إال أن هناك من يفضلها بالسراديب 
لزوم طبخ الفتنة ومؤسف أيضا أن ننسى 
أننا أهل وإخوة م���ن بطن أرض واحدة 
هي الكويت التي علمتنا احلب وعلمتنا 
التكاتف والتعاضد وقت األزمات، الكويت 
التي علمتنا الكرامة والعزة، الكويت التي 
ل���م تقم وتتطور على الكراهية، بل على 
احلب بني احلاكم واحملكوم وبني الناس 

بعضهم البعض.
إن ما يقوم به البع���ض من محاولة 
إلشعال للفتنة وزرع للكراهية والبغض 
بني الناس شيء لم نعتده ولم نألفه وهو 
مرف���وض متاما ونق���ول ملروجيها أنتم 
غير مرحب بكم هنا، وأدعو اهلل أن يرد 
كيدكم في نحوركم وأن ينأى بهذا البلد 

عن نواياكم املشينة والنتنة.
سحر هذا البلد ينبع من احلب بني أهله 
األنقياء الذين ال يلتفتون ألصوات النشاز 
والبؤس بل يطربون لصوت احلب والود، 
صوت حب الكويت وح���ب العلم الذي 

يرفرف على رؤوسنا فخرا وعزة.
الكوي���ت احلقيقيون  هؤالء هم أهل 
الذي���ن ال يلتفتون للون���ك أو عرقك وال 
يأبهون ألصولك وفصولك، هؤالء الذين 
إذا التقيتهم خ���ارج الكويت احتضنوك 
بفخر كونك كويتيا، وتسابقوا مرحبني، 
هؤالء أهل الكويت الذين إذا فقدوا عزيزا، 
ال قدر اهلل، جتدهم وفي أس���وأ احلاالت 
املناخية يقفون كتفا بكتف ليقدموا واجب 
العزاء ب���كل طيب خاطر ودون االلتفات 

ملعتقدك.
أهل الكويت ال يتنابزون باأللقاب وال 
يجرحون بعضهم البعض وال يفجرون 
باخلصوم���ة، أهل الكويت دمهم واحد ال 

هو أزرق وال أخضر وال بنفسجي.
أهل الكويت )شفتهم( في براءة األطفال 
في مدرس���ة ابتدائية فيه���ا ابني جمال 
)وربعه( عباس ومطلق ومساعد الذين 

لم تفرقهم فتنتكم البغيضة.
> > >

الكوي���ت )األياويد(  أه���ل  القص���د: 
موجودون ول���و خليت خربت.. التفتوا 
حولكم، الكويت مازالت بخير ألن أهلها 
الطيبني الكثر جبلوا على اخلير واحلب 
والعطاء ومازالوا دون منة أو ترفع، أما 
مدعو الوطنية وممثلو البغض فنقول لهم 

حسبنا اهلل ونعم الوكيل فيكم.

لتس���مح لن���ا احلكومة بأن 
نصارحها الرأي ونتبادل القول 
معا وبشكل مباشر علنا لنسد 
فجوة يتسلل منها عادة اخلالف 
والش���قاق والفراق، فاحلكومة 
عندنا وباعتبارها حتتضن كل 
أبناء الشعب وتوجه مسيرته البد 
أن متارس التوازن في التوجهات 

املؤثرة في املجتمع لتشكل صمام أمان بل وتنهض مبسيرة 
هذا املجتمع، خاصة في ظل عدم وجود أحزاب سياس���ية 
تتش���كل احلكومة على أساس���ها لتخدم وجهة نظر هذه 
األح���زاب، وذلك قد يكون ميزة في بعض األحيان حتى ال 
جتير احلكومة لصالح فئة دون أخرى، ولعل كون رئيس 
هذه احلكومة من أس���رة آل الصباح هو صمام األمان في 
عمل تلك احلكومة، فالشعب إذن ينتظر أن تكون احلكومة 
حيادية في إجراءاتها وعادلة في قراراتها معنية بتطبيق 
القانون بنفس واحد وروح واحدة ومنظار واحد يستوعب 
كل الشعب الكويتي فال تدع مجاال لالعتراض أو اجلنوح أو 
التطرف، لكن إذا حادت احلكومة عن ذلك املسار املتوازن 
فعندها س���تالقي املتاعب واملصاعب التي تبدأ كامنة في 
ثنايا النفوس أول األمر لكن ما إن جتد لها متنفس���ا حتى 

تنقلب إلى موج هادر من الغضب والعنف. 
هذه املقدمة ال أحسب أن احلكومة غافلة عنها لكني ال أفهم 
سبب اإلصرار احلكومي على املسير في ذات املسلك الذي 

جلب علينا املصائب والبالوي واليزال بشكل يومي.
ولنبدأ في مسألة تسمية الشوارع التي نشرتها الصحافة 
احمللية عل���ى أنها من قرارات مجلس الوزراء املوقر لنجد 
أن هذه األس���ماء تغلب عليها صبغة الطائفية التي تنادي 
احلكومة بإلغائها وعدم االجنرار وراءها، لكنها لألس���ف 
تقوم هي بتكريس���ها عبر اختيار أسماء معينة من طائفة 
أو مجموعة وتلغي اآلخري���ن، فهل نصدق يا ترى الزعم 

باالبتعاد عن الطائفية؟ ونفس 
التعيينات  األمر ينطبق على 
في املراكز القيادية التي أعلنت 

في الصحف حديثا. 
ما بال مسطرة احلكومة 
تخط احلد ألبناء الش����عب 
وفئ����ات املجتم����ع حتى ال 
يتعدوه وتطالبهم بااللتزام 
به، لكنها تنسى ذلك اخلط حينما متارس هي صالحياتها، 
ل����ذا نود أن نعرف دافع احلكومة في هذا التوجه علنا 
نساندها في منحاها ذاك، فالدور االجتماعي ليس حكرا 
على فئة دون أخرى ورج����االت الكويت كانوا من كل 
لون وطائفة، لكن االقتصار على لون واحد هو موطن 
االستغراب، فاملسألة فعال بحاجة إلعادة نظر حتى ال 
يقال أو كي ال نصدق أن احلكومة هي من يزرع الفتنة 
ليأتي املؤزمون واملتأزمون ليقطفوها ويتاجروا بها، 
ونرجو أن يلحق مجلس الوزراء املوقر قراريه بتسمية 
الش����وارع وتثبيت القيادات اإلداري����ة بقرارات أخرى 
سريعة بإضافة أسماء أخرى تظهر حيادية احلكومة 
وحرصها على متثيل جميع أطياف املجتمع في مختلف 

املواقع. 
إن أردنا درء الفتنة فال يكفي أن نغلق مساراتها بل البد 
أن مننع فرصة وأسباب تولدها ولتكن األحداث املؤسفة التي 
ابتلينا بها درسا واعيا لنا، فقد غدونا ننام ليال لنستيقظ 
على مصيبة أكبر من سابقتها حتى أصبح الكل طالبا بالثأر 
وساعيا إلى إحقاق احلق الذي يريده بنفسه، منتفضا على 
القانون والدستور واحلق والعدالة ألنه افتقدها في بعض 
اإلجراءات احلكومية، فعلى احلكومة مهمة ومسؤولية القدوة 
الصاحلة وأن جتسد لنا قبل غيرها تطبيق القانون وااللتزام 

به، كي تكون مثاال وحينها ال تبقي ألفاك عذرا.
mw514@hotmail.com

تابعت بشغف ش���ديد وفرح أشد عملية إنقاذ عمال 
منجم النحاس في شيلي الذين حوصروا حتت االرض 
بعم���ق 700 متر ملدة 69 يوما لم ييئس���وا خاللها ولم 
يختلف���وا بها وال للحظة كم���ا حتدثت األخبار، وصور 
ومشاهد االبتسامات واملعنويات العالية التي شاهدها 
كل املتابع���ني على وجوه العم���ال حلظة خروجهم من 

كبسولة اإلنقاذ.
قد يقول قائل مس���تغربا: وما دخلنا نحن بهم؟ وقد 
يتساءل متسائل: وملاذا نهتم ونتابع عملية إنقاذ هؤالء 
العمال ال� 33 ويوميا ميوت ويهلك من البش���ر ألسباب 
مختلفة مئات أضعاف عدد هؤالء العمال؟ ونرد على كل 
هؤالء املتسائلني واملستغربني: إن طبيعة االشياء تقول: 
ان احملافظة على النفس البشرية وإنقاذها وتقدمي العون 
لها، هو أفضل عمل يقدم للبشرية ولإلنسانية خاصة إن 
لم نكن نستطيع منع األسباب التي جتعل كثيرين في هذا 
العالم يفقدون فجأة االستمرار في هذه احلياة مثل هؤالء 
الذين يذهبون ضحايا إلرهاب متوحش وأعمى مثل إرهاب 

هذه األيام الذي أفقد كثيرا من األبرياء أرواحهم.
إن اإلنس���ان الطبيعي يفرح لف���رح الناس ويحزن 
ألحزانهم وملعاناتهم، وهذا الس���بب بالضبط هو الذي 
جعل كثيرا من س���كان هذا العالم يتابعون بفرح شديد 
عملي���ة إنقاذ هؤالء العمال والتهليل والتصفيق في كل 
مرة يخرج بها أحدهم ساملا من كبسولة اإلنقاذ، كمشاركة 
من بعيد لفرح أقاربهم ووطنهم بسالمتهم دون النظر الى 
أي تبعات تاريخية أو سياسية أو دينية، وهي تبعات 
تؤدي مبن ال يستطيعون نسيانها او جتاهلها ولو مؤقتا، 
بأن يكونوا عكس الطبيعة يفرحون للمآسي والكوارث، 

ويحزنون ويحقدون على فرح اآلخرين.
نعم سيخلد التاريخ لألبد هؤالء العمال ال� 33 الشجعان، 
وستبقى حلظات إنقاذهم منحوتة دوما في ذاكرة كل من 
تابعها على الهواء مباش���رة وستصبح قصة معاناتهم 
وحصارهم ألكثر من ش���هرين حت���ت 700م من االرض 
وبقائهم على قيد احلياة اعجوبة من اعاجيب هذه احلياة، 
ولكل من ش���ارك أو ساعد السلطات التشيلية في إنقاذ 
أرواح هؤالء العمال البسطاء والشجعان والذين يعملون 
وميتهنون مهنة قاسية في سبيل توفير معيشة افضل 

لهم ولعائالتهم كل حتية وتقدير.
Mike14806@hotmail.com

طفل فلسطيني اس����مه كرم خالد في الصف 
اخلامس االبتدائي، مت إبعاده عن مدرسته »املتنبي« 
وأيضا ع����ن بيته، بعد أن قب����ض عليه اجلنود 
اإلس����رائيليون ومتت محاكمته، بعد أن تعرض 
للتعذيب خالل االس����تجواب، كم����ا ذكرت قناة 
»العربية«، هذا الطفل لم يستطع حتى أن ينطق 
بحرف واحد أمام مراس����ل القناة عما حدث له أو 

أن يعبر عن معاناته بعد قرار اإلبعاد!
وال أدري م����ا حجم اجلرم ال����ذي ارتكبه هذا 
الصبي، حتى يتم عليه هذا العقاب الظالم، وأي 
كانت املشكلة أو القضية، فإن تعرضه للتعذيب 
ال يقبله قانون وال شرع أرضي وال سماوي، وهذا 
بحد ذاته قضية يجب أن ترفع أمام مجلس األمن، 
مع غيرها من القضايا التي تعرض فيها األطفال 
إلى مثل هذا النوع من العقاب، ثم إن إبعاده عن 
مدرس����ته وبيته هذا بحد ذاته يعد قرارا جائرا، 
وأعلم أنها ليست املرة األولى التي يتم فيها انتهاك 
لبراءة الطفولة ألطفال فلس����طني داخل األراضي 
احملتلة على أيدي اإلسرائيليني، ولكن املأساة أن 
تتكرر هذه االنتهاكات ويضع احملتل األطفال جزءا 
من ألعابه القذرة، فالطفل عندما يفتح عينيه على 
معاناة وتعذيب واغتصاب وتشريد وجوع وظلم، 
فإنه لن يرى في احلياة س����وى لون واحد، ولن 

يهمه بعدها على أي لون ستكون.
اإلرهاب الذي يعيش����ه األطفال في فلس����طني 
وغيرها، غير مقبول ومرفوض في كل الشرائع، 
وعلي����ه فإن الصمت على ه����ذه االنتهاكات جرم 
آخر، وعدم الدفاع عن حقوق األطفال أمام احملافل 
الدولية ليس س����وى خزي وعار، وعلى العالم 

أجمع أن يتحمل عواقبه وتوابعه. 
قبل أن أختم مقالي أذكر كيف يسعى البعض 
سعيا حثيثا حلماية احليوان والدفاع عن حقوقه، 
وهناك من يتحرك بصورة سريعة حلماية البيئة 
التي تتعرض أيضا النتهاك من قبل اإلنسان، ولكن 
أتساءل في الوقت نفسه: أين من يبادر مبثل تلك 
السرعة حلماية حقوق األطفال في فلسطني مبثل 

تلك الروح؟! 
falcom6yeb@yahoo.com

د.محمد القزويني
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مخلد الشمري
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الحي أبقى من الميت
أنوار عبدالرحمن
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