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 من ســـلبيات املقال األســـبوعي أنه ال يعطي كاتبه فرصة مواكبة 
احلدث أوال بأول، فتراه يترك تناول حدث مهم ملضي بضعة أيام على 
حدوثه، وهذا مـــا يحصل معي كثيرا، ولكن بعض األحداث ال ينتهي 
أثرها سريعا، ويستمر تأثيرها فترات طويلة، ومثلها تصلح الكتابة 

عنها، وَمَثُلها موضوعي هذا األسبوع.
  طاملا عبرت عن إعجابي بالعمل اخليري في الكويت، وفي مناسبات 
كثيرة، سواء كان هذا العمل من خالل املؤسسات احلكومية أو األهلية 
مثل: جمعية اإلصالح االجتماعي أو الهيئة اخليرية العاملية أو سواهما 

من اجلمعيات األخرى.
  وســـبب هذا اإلعجاب أن العمل اخليري املنطلق من الكويت اثبت 
فاعليته واستمراريته رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها منطقة 
اخلليـــجـ  خاصـــة واملنطقة العربيةـ  عامـــةـ  خصوصا بعد احداث 

سبتمبر ٢٠٠١.
  لقـــد جنحت أميركا ومن يقف وراءهـــا في حتجيم العمل اخليري 
اإلســـالمي بصورة كبيرة جدا، حتى أصبح هـــذا العمل عند البعض 
جرمية يحاسب عليها القانون، هذا إذا لم يصنف هذا العمل على أنه 

إرهاب منظم أو دعم لإلرهاب.
  أجزم أن األميركان يعرفون أن الغالبية الساحقة من املسلمني ضد 
اإلرهاب بكل أنواعـــه، ويعرفون أن أموال العمل اخليري تصرف في 
أماكنها املشروعة ولكنهم استغلوا فرصة العمل اإلرهابي الذي حدث 
فـــي بالدهم التهـــام كل األعمال اخليرية  باإلرهـــاب، واتهام داعميها 
باإلرهـــاب، بينما تقوم أميركا ـ وهي أكبـــر داعم للتنصير ـ بصرف 
مليـــارات الدوالرات على اجلمعيـــات التنصيرية التي تعمل في بالد 
املسلمني أو مع األقليات املسلمة فتستغل ظروفهم البائسة لتحويلهم 

الى النصرانية مع ان هذا العمل مخالف لكل األعراف اإلنسانية.
  أعـــود إلى القـــول: إن اخواننا في الكويت اســـتطاعوا جتنب كل 
الضغوط ألنهم كانوا يعملون بوضوح شـــديد ال لبس فيه، وألنهم ـ 

ثانيا ـ وجدوا من حكامهم دعما كبيرا ـ كان وال يزال.
  ومن دالئل التوفيق لهـــذا العمل املبارك حصول جمعية اإلصالح 
االجتماعيـ  وهي واحدة من أكبر اجلمعيات اخليرية اإلسالميةـ  على 
ترشيح وزارة الشؤون كأفضل مؤسسة رائدة في العمل االجتماعي في 
الكويت، وقد حظي هذا الفوز مبباركة وزراء الشؤون في دول مجلس 

التعاون الذي عقد في الكويت في شهر نوفمبر اجلاري.
  اجلمعية لها أنشـــطة كثيرة داخل الكويـــت وخارجها، فهي تدعم 
مرضى الســـرطان، وتكفل االيتام، وتبني املدارس واملستشفيات إلى 
آخـــر ذلك من انواع األعمال اخليرية التي قد ال تلتفت إليها كثير من 

اجلمعيات اخليرية األخرى.
  وزارة األوقـــاف في الكويت هي األخرى تقوم بأعمال جليلة، فلها 
نشـــاط في املدارس يهدف الى تعزيز الروح اإلســـالمية بني الطالب، 
ووكيلها د.عادل الفالح ـ وهو من الناشـــطني املتميزين ـ رعى ملتقى 
ثقافيا حتت عنوان «واشوقاه» واعجبني فيه ان هذا امللتقى كان يؤكد 
على أهمية الوحدة وترك التعصب الذي يفتت املجتمع ويبث الكراهية 

بني ابنائه «األنباء» ١٤٣١/١١/٢٥.
  رعاية القرآن الكرمي وحفظته يشـــكل هاجسا للذين يعملون في 
املناشـــط اخليرية، فالكويت وابناؤها أثبتوا ومنذ عشـــرات السنني 
انهم حريصون على رعاية القرآن، فلجنة الزكاة في منطقة الشامية 
والشـــويخ رعت دورة حتت عنوان: «حامل املســـك» هدفها تشجيع 
الشباب على حفظ القرآن، وقد رعى هذه الدورة النائب محمد املطير 

الذي اكد ان القرآن الكرمي يعد حاميا للشباب من كل املخاطر.
  مرة أخرى.. ان هذه االعمال التي اتســـمت باملصداقية والوضوح 
اعطتهـــا كل عوامل البقاء واالســـتمرار رغـــم كل املعوقات الداخلية 
واخلارجية، لقد استطاعت اسكات الذي يكرهون االسالم ممن ينتمون 
إليه والذين يتهمونه باإلرهاب أو التشجيع عليه، حتى وصل بغضهم 
للقـــرآن الى اتهامهم كل حافظيه بأنهم إرهابيون، بل وطالب بعضهم 

بإغالق حلقات حتفيظ القرآن الكرمي.
  اهل الكويت االوفياء حافظوا على العمل اخليري، فالشـــكر لهم، 
والشكر لصاحب السمو األمير وكل من يقف مع اخلير كله الذي اعطى 

للكويت مكانة متميزة بني اآلخرين.
 malharæ@hotmail.com  

 كشف صحافي أميركي في تقرير له نشر مؤخرا عما وصفه مبخطط 
إسرائيل للتوسع االستيطاني في العراق، وأكد فيه أن إسرائيل تطمح 
في الســــيطرة على أجزاء من العراق حتقيقا حللم «إسرائيل الكبرى»، 
وتضمن التقرير معلومات خطيرة لم تنشــــر في الســــابق حول نقل 
اليهود األكراد من إســــرائيل إلى مدينــــة املوصل ومحافظة نينوى في 
شــــمال العراق حتت ذريعة زيارة البعثات الدينية واملزارات اليهودية 
القدمية، مما يؤكد أن هذه العملية تشبه عملية اقتالع الفلسطينيني من 
فلســــطني أيام االنتداب البريطاني بعد احلرب العاملية الثانية وإحالل 

الصهاينة مكانهم.
  وفــــي تقرير مفصل أعده مركز دار بابل العراقي لألبحاث يتضح أن 
التغلغل الصهيوني في هذا البلد طال اجلوانب السياســــية والتجارية 
واألمنية، وأنه مدعوم من رجاالت ومسؤولني سياسيني وأن وزير احلرب 
الصهيوني األسبق ووزير البنية التحتية احلالي فؤاد بنيامني اليعازر 
وهو يهودي من أصل عراقي ومن مواليد البصرة هو من يشــــرف على 

ملف التهجير واالستيطان.
  وكما نشرت صحيفة املصريون تقريرا عن نشاط الشركات اإلسرائيلية 
في العراق ومنها شركة سوليل بوتيه املتخصصة في اإلسكان والبناء 
وشركة اروتسون املختصة بالبنية التحتية وكذلك شركة كاردان ملعاجلة 
املياه الصحية والعديد من الشركات املتخصصة في الطرق وتكرير النفط 
والقطاع الزراعي كما نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن هناك حوالي 
أكثر من ٥٠٠ إسرائيلي من كبار التجار ورجال األعمال يقومون كل سنة 
بزيارة العراق، وحتاول الدولة العبرية من خالل ذلك كله حتقيق حلم 

الدولة الكبرى في ظل وجود الضعف والعجز العربي القائم.
 Soud-2002@live.com  

 د.محمد علي الهرفي

 العمل الخيري في 
الكويت.. نموذج ُيحتذى

 وجهة نظر

  سعود الطويح 

 حلم الدولة الكبرى

 خطوات

 يعيش العالم اليوم على فوهة بركان خامل، 
قد يثور في أي حلظة، أو فوق قنبلة معرضة 
لالنفجار في كل دقيقة، وذلك بسبب أن شوارع 
العالــــم ومطاراته ومرافقه، أصبحت حتبس 
أنفاسها حتسبا ألي عملية إرهابية محتلمة 

الوقوع.
  ثمة أنفاق ميــــر بها االرهاب فتجعله اكثر 
غموضــــا. فهل هو نتاج صراع بني حضارات 
ام بني أديان؟ أم هو نتيجة فكر متشــــدد من 
كل األطــــراف؟ حيث إن اإلرهــــاب ال تقتصر 
ممارسته على جهة بعينها، فهناك إرهاب األفراد 
وإرهاب العصابات والتنظيمات وإرهاب الدول. 
ومن املتأخر جدا أن نبحث اآلن في أســــباب 
اإلرهاب، التي أبرزها يتمثل في الصراعات على 
املصالح، والتي يكون وقودها ـ على األغلب 
ـ أناسا يفهمون األديان خطأ فيزجون بالدين 
في أتون معركة هي في أساســــها سياســــية 
وليست جهادية. والذي يدفع الثمن فيها جيل 
من الشباب يتم استثمار حماسهم، فيحولون 
أدمغتهم الى «زر» يضغطــــون عليه في أي 
وقت يشاءون ليحدث االنفجار. واإلرهاب منذ 
البداية سلوك أسري خاطئ، ومنط اجتماعي 
غير صحي، وتنشئة دينية متعصبة، ومحاولة 
توسيع مصالح دولة على حساب أخرى، كل 
ذلك يجتمع ليخلق إرهابيا يقوم بدم بارد على 
حتزمي نفسه وتفجير جسده في جماعات بريئة، 
وأحيانا تكون السلطات مسؤولة عن اإلرهاب، 
وذلك عندما متنع احلريــــات وتقيد وجهات 
النظــــر وتدجنها، وتتالعب فــــي االنتخابات 
وتتمثل مظاهر هذه الدوافع في «غياب املشاركة 
السياسية لشتى شرائح املجتمع، ومبدأ التداول 
السلمي للسلطة، وتزوير االنتخابات، والسيما 
البرملانية منها، وقمع املعارضة السياســــية 
على مستواها الفردي واجلماعي، قمعا مباشرا 
بفتح الســــجون واملعتقالت». ويحدث اليوم 
تدويل خطير لإلرهاب، فلم يعد ضروريا ان 
يحمل االرهابي جنسية البلد الذي يقترف فيه 
االعمال التخريبية، فعدد كبير من الذين فجروا 
أنفسهم في العراق مثال ليسوا عراقيني، وكذلك 
من فجر حافالت في بالد غربية لم يكن يحمل 
بالضرورة جنســــية تلك البالد، وهذا يعتبر 
أشد خطرا وأكثر تهديدا ألمن البالد.  ويضع 
املتخصصون جملة من احللول للحيلولة دون 
تنامي اإلرهاب، وأجد أن هذه احللول يجب أن 
يتبعها العالم بأسره، ألن هناك متشددين من 
كل الديانات. ويبدأ العالج من جذور املسببات 
للمشــــكلة فهناك احلل التربوي املتمثل في 
«إدراك خطورة إغفال املناهج التربوية ملفردات 
التربية املدنية واحلضارية، وإعادة النظر في 
بعض التراثية واحلديثة التي أدى فهمها يوما 
ما إلى تبني أفكار وأحكام ال تنســــجم وروح 
الدين ومقاصده في التعامل مع اآلخر القريب، 
وكذا قيام الوسائط التربوية األخرى من دور 
العبادة لشتى األديان وأجهزة اإلعالم بدعم هذا 
التوجه عن طريق بث وإذاعة ونشــــر الوعي 
احلضاري السلمي واملدني». وغياب كل ذلك، 

يعني أن بيننا دائما قنبلة بشرية موقوتة.
 Nasser@behbehani.info  

 د.ناصر بهبهاني

 نوافذ
 إن ما يحـــدث أحيانا 
في املطار من تطاول على 
القانـــون وتدخل  رجال 
الواسطات للتنازل عن 
أمـــر مرفوض  حقوقهم 
متاما فقوة الدولة من قوة 
قانونها، وهيبة القانون 

حني يحترم رجاله.
  نحـــن مع رجـــال أمن املطار في عـــدم التنازل 
واإلصرار عليه ونحن ندرك جيدا الفئة التي تريد 
اخلروج على القوانني وإبراز قوة الواسطة ونعي 
جيدا من وراء مثل هؤالء فهم أنفسهم الذين يريدون 
األجر دون عمل والذين يعترضون على سير القانون 
وهم ناشرو الواسطة واألغلبية العظمى من مسببي 
البطالـــة العاملة وهم الذيـــن ال يخافون اهللا في 
املســـؤولية امللقاة عليهم والذين يظنون أنفسهم 

فوق القانون.
  البد من التدخل للقضاء على هذه الظواهر السلبية 
التي تفشت في البالد في السنوات العشرين األخيرة 
والبد من معاقبة من تسول له نفسه التطاول على 
رجل القانون بكل وسيلة كانت ومن أهمها التشهير 
بهم عبر وسائل اإلعالم املختلفة أسوة مبا هو مطبق 
في اجلارة العزيزة حتى يكونوا عبرة للغير وحتى 
يخافوا سطوة القانون وحتى ال تتكرر منهم هذه 

األفعال أو من غيرهم.
  املطار وجهة البلد ودليل رقيه وحضارته ومرآة 
للزوار عن أخالقيات مواطنيه.. فحني يطبق القانون 
بشكله الصحيح مع اجلميع «مواطن ومقيم وزائر» 
يشـــعر الكل باحترامه وهيبته، فلنكن نحن أهل 
البلد القدوة للغير ال أن نتخطى نظامه وقوانينه 
ونريد أن نشعر بالنشوة حني ندخل أماكن فيه ال 
يجوز أن نصل اليها أو أن نظن أننا فوق القانون 

أو نفـــرح ومنـــرح على 
النظام فاحترام  حساب 
النظام يعطي انعكاســـا 
للتربية السليمة والبيئة 
التي جئنا منها  اجليدة 
البيت اجليد  وتدل على 
الذي تربينا فيه واألسرة 
الكرمية التي ننتمي اليها 
وحاجتنـــا للخروج على القانون لهي دليل مرض 
وداللة على نقص فينا ســـواء في الشـــخصية أو 
البيئـــة أو التعليم أو املـــال واجلاه.. فغالبية من 
يحترم قوانني البالد هـــم أصحاب األصل الطيب 
والبيئة النظيفة واألخالق العالية ودليل واضح 

لتربية سليمة.
  قوانني البالد كلها يجب أن حتترم ويجب عدم 
التساهل فيها وقطع طريق من يتوسط ملثل هؤالء 
العابثـــني بها، ولن يكون هـــذا األمر إال حني يأخذ 
ولي األمر قراره مبعاقبة مثل هؤالء دون االلتفات 

لتدخل كائن من كان.
  فيا أيها املتضررون اعتصموا وارفضوا من أجل 
أنفسكم ومن أجل القانون الذي متثلونه ومن أجل 
بـــالد يجب أن حتترم عن طريق قانونها ورجاله، 
وأبرزوا الواقعة بصورة علنية أمام كل وســـائل 
اإلعالم وشهروا بأصحابها ومن يقف وراء أصحابها 
حتى لو وصـــل األمر للقضاء ولولي األمر فقد آن 
األوان للقضاء على هذه الظواهر السلبية التي ساهم 
البعض في نشـــرها وزيادتها في الفترة األخيرة 
وآن األوان حلل مشكلة دخيلة ال توجد في أي بلد 
راق يحترم ناسه قوانينه وكفانا حتمال ألمراض 
يحملها أصحابها فالبد مـــن العالج وإن كان آخر 

العالج الكي.
 Kalematent@gmail.com  

 هيا علي الفهد

 هيبة القانون

 كلمات

  يروي العالمة الشيخ 
علي الطنطاوي، رحمه 
اهللا، في كتابه «قصص 
من احليــــاة» قصة كأن 
فصولها تتكرر في وقتنا 
احلاضــــر، رغــــم مرور 
أكثر مــــن 60 عاما على 

وقوعها. 
  تتحدث القصة عن طفلني توفيت والدتهما وهما 
في ســــن صغيرة، الصبي عمره 14 سنة، والبنت 
عمرها 6 سنوات، وقد تزوج والدهما امرأة أخرى 
لتكون أما لهما، أقصد «أفعى» لهما، وكان الصبي 
لديه اختبار بعد أسبوع، وعليه أن يستعد ليحقق 
نتيجة طيبة، ولكن أين الهدوء والراحة في وجود 
هذه األفعى «زوجة األب»، التي ال تدعه يرتاح طوال 
اليــــوم، وإن تركته فإنها ال تلبث حتى تذهب إلى 
أخته لتجعلها كاخلادمة، فتشتمها وتضربها، ولم 
يكن بوسع أخيها، الذي كان يسمع ويرى ذلك، أن 
يحميها خوفا من أبيه، فيقف وينظر من النافذة، 
ليرى أخته تبكي وهي تستند إلى احلائط منكسرة 
حزينة، وبجانبها كانت تقف أختها الصغيرة من 
أبيها، وكانت مدللة وتلبس أفخم املالبس، لقد أراد 
اهللا تعالى لهذه الطفلة أن تكون يتيمة األبوين، 
وكانت زوجة األب تناديها بأبشع الصفات، وحني 

حضور األب فإنها تعاملها باللطف واللني! 
  وفي أحد األيام اتهمت زوجة األب االبنة بالسرقة 
وهي بريئة من ذلك، وتطاولت على أمها املتوفاة 
وتقول لها: أمك علمتك السرقة؟ فوقف االبن موقفا 
صارما حيث قال لها أنا ال أسمح لك بالتطاول على 
أمي، وعاد األب مساء عابس الوجه، وروت له ما 
حدث لها مع ابنــــه كذبا وزورا، فامتأل قلبه حقدا 
على ولديه، ونادى على ابنته ذات الست سنوات 
وعّنفها أشد العنف على السرقة؟ وأراد الصبي أن 

يشرح لوالده أن ما تقوله 
زوجته غير صحيح، لكن 
األب صــــب جام غضبه 
على االبن أيضا، وضربه 
بقسوة ودون وعي، وأخذ 
كتابــــه الذي كان يدرس 
فيه ومزقــــه، وتركه مع 
أخته من دون عشــــاء، 
فنظر االبن إلى كتابه األسود املمزق، وشعر بأنه 
سيرسب في االمتحان، ورأى أخته تبكي فسألها 
ملاذا تبكني فقالت له إنها جائعة، فذهب إلى املطبخ 
ليجد بقايا الطعام فيحملها إليها، فتأكله فرحة به، 
فأصابت االبن هلوسة بعد العذاب الذي أصابهما، 
وقال ألخته: أال تسمعني صوت أمك؟ تعالي نذهب 
إلى ماما. أمك هناك في مكان جميل: في اجلنة. أال 
تسمعني صوتها؟ وحملها بني يديه، وفتح الباب 
ومضــــى بها على أمل أن يجد أمه. وبعد فترة قرأ 
الناس في الصحف بأنه وجد في املقبرة طفالن في 
حالة يرثى لها فتم حملهما إلى املستشفى، البنت 
مشــــرفة على املوت من اجلــــوع والبرد واخلوف 
وجنت بأعجوبة، أمــــا الصبي فقد كان يهذي من 
احلمى التي أصابته وهو يقول: «االمتحان، الكتاب 

األسود، أمي واملرأة التي تشبه األفعى».
  من هذه القصة نســــتفيد أن على اآلباء الذين 
يتزوجون مرة ثانية أن يجلسوا جلسة مصارحة 
مع األبنــــاء من الزوجة األولى، وان يتحسســــوا 
مشــــاكلهم، كما نحب أن نذكر أن هناك الكثير من 
زوجات اآلباء قمن بتربية األبناء أحسن تربية حتى 
أن أبناء الزوج هــــذه يعاملونهن بحب واحترام، 
فعلينــــا أن نحرص في تعاملنا مع أطفالنا، ألنهم 
أملنا، وأكبادنا التي متشــــي على األرض، أن في 

القصص لعبرة ألولي األلباب.
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