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لطيفة الفودري

أقام مركز خادم احلرمني معرضا تعريفيا 
باإلسالم في بريطانيا وشارك فيه أحد 

الدعاة بحكم وجوده هناك وأورد لنا 
احلديث التالي: جاء رجل اسكتلندي 
وجتول في املعرض ثم قام بالسالم 

والتحدث معي قليال فسألته ان كان يريد 
معرفة شيء عن اإلسالم، قال: ال شكرا 

فأنا ال أحب التنظير الذي اعتدنا ان نسمعه 
فقد عشت عندكم في السعودية سنوات 

عدة وقرأت كثيرا عن اإلسالم وأعرف 
عنه الشيء الكثير، قلت وماذا تعرف عن 

اإلسالم؟ قال: اإلسالم دين جميل رائع 

ينظم عالقتك باآلخر سواء كان مسلما 
أو غير مسلم ويعلمك كيف تعبد ربك 

بشكل واضح وكيف تتعامل مع والديك 
وزوجتك وأطفالك وجارك واملجتمع 

عموما.. إلخ، بينما ما متارسونه مختلف 
متاما عما تنادون به، فأنتم تكذبون 

وتسبون وتسرقون وال حتترمون الوقت 
وتفضحون وفوضويون وال حتترمون 
النظام وتنتقصون اآلخر وعنصريون 
وتأكلون األموال بالباطل وال تهتمون 

بالنظافة وحتترمون الغني وحتتقرون 
الفقير والقانون يطبق على ناس دون ناس، 

ثم قال: أنا آسف يبدو انك تضايقت، قلت 
له خذ ما في هذا الكتاب واترك سلوكيات 

األشخاص فهز رأسه وقال: انتم تضيعون 
فلوسكم ووقتكم بهذه املعارض فنحن 

نعرف عنكم رمبا أكثر مما تعرفون عن 
أنفسكم، عودوا لكتابكم العظيم وطبقوا 

ما فيه من سلوكيات ومبادئ وإذا أحسنتم 
التطبيق فستجدون الناس يدخلون في 

دينكم أفواجا دون احلاجة ملثل هذه 
املعارض ألننا قوم يهمنا املنتج امللموس 

على أرض الواقع أكثر مما يقرأ في الكتب. 
من أجمل الرسائل التي وصلتني.

خير الناس من أنعم اهلل عليه ومكنه من 
السعي في قضاء حوائج الناس وذلك من 

األخالق اإلسالمية العالية الرفيعة التي ندب 
إليها اإلسالم وحث املسلمني عليها، وجعلها 

من باب التعاون على البر والتقوى الذي 
أمرنا اهلل تعالى به فقال في محكم تنزيله 
)وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا 

على اإلثم والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد 
العقاب(، وإن قضاء احلوائج واصطناع 
املعروف باب واسع يشمل كل األمور 

املعنوية واحلسية التي حثنا اإلسالم عليها، 
قال العالمة السعدي رحمه اهلل: أي ليعن 

بعضكم بعضا على البر وهو اسم جامع لكل 
ما يحبه اهلل ويرضاه من األعمال الظاهرة 
والباطنة من حقوق اهلل وحقوق اآلدميني.

وال يقتصر على السعي في قضاء حوائج 
الناس على النفع املادي فقط، ولكنه ميتد 

ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي، والنفع 
بالنصيحة، والنفع باملشورة، والنفع باجلاه، 
والنفع بالسلطان. ومن نعم اهلل تعالى على 
العبد أن يجعله مفتاحا للخير واإلحسان، 

وفي ذلك قال ابو العتاهية
اقض احلوائج ما استطعت

وكن لهم أخيك فارج
فلخير أيام الفتى

يوم قضى فيه احلوائج
ولقد ضرب النبي ژ املثل والنموذج األعلى 

في احلرص على اخلير والبر واإلحسان 
وفي سعيه لقضاء حوائج الناس وبخاصة 
للضعفاء واأليتام واألرامل، فلقد أمره اهلل 
تعالى بذلك في كتابه الكرمي، واحلاجات ال 
تطلب إال من أهل اإلخالص الذين يسعون 

لقضاء حوائج الناس طلبا ملرضاة اهلل تعالى 
وليس من أجل مصلحة أو وجاهة أو شهرة 

كما تطلب احلوائج من الكرام وليس من 
اللئام، أنشد أبو األسود الدؤلي:

وإذا طلبت إلى كرمي حاجة
فلقاؤه يكفيك والتسليم

وإذا طلبت إلى لئيم حاجة
فألح في رفق وأنت مدمي

فكن ـ أيها القارئ الكرمي ـ في قضاء 
حوائج الناس يكن اهلل تعالى في قضاء 

حاجتك، واسع لتفريج كرباتهم يفرج اهلل 
عنك كربات الدنيا واآلخرة.

اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكرمي الذي 
أشرقت له السموات واألرض وباسمك 
العظيم أن تقبلنا وترضى عنا رضا ال 
سخط بعده أبدا، اللهم يا عظيم العفو، 
يا واسع املغفرة يا قريب الرحمة، يا ذا 

اجلالل واإلكرام، هب لنا العافية في الدنيا 
واآلخرة.

أنتم تضيعون 
فلوسكم ووقتكم 
ياعرب

خير الناس

يا سادة يا كرام

ومضات فكرية

يبدو أن نكتة الشاب الذي دخل على زمالئه مرتعبا بعد أن شاهد حريقا 
في منزل اجليران وسألهم يا شباب.. منو يعرف رقم 777؟ فيه حريقة 
ببيت جيراننا« لم تكن مجرد نكتة خيالية أخرى، بل واقع رمبا حصل 

فعال ومنه انطلقت تلك الطرفة.
طبعا تلك النكتة كانت قبل أن يتغير رقم الطوارئ من 777 إلى 112.

ظهر أمس وأنا في طريقي إلى مكتبي في اجلريدة، شاهدت سحبا من 
الدخان تتصاعد من محيط مستشفى الطب النفسي، وبحكم طبيعة 

عملي فقد توجهت إلى حيث موقع احلريق، وما أن توقفت حتى 
شاهدت النيران تتصاعد من شاليه بداخل مواقف مستشفى الطب 
النفسي يحيط به أكثر من 30 شخصا آسيويا وقد تركوا مطفئات 

احلريق في املواقف دون أن يستخدمها أي منهم، لم يكن احلريق كبيرا 
ولكن في حال امتداده كان سيتسبب في كارثة، وفوجئت بوافد بنغالي 

يسألني »بابا.. كم رقم مطافي؟«، ألكتشف أن اجلميع كان يتفرج 
على احلريق وال يعرف اي منهم رقم الطوارئ »112«، وأن أحدا منهم 

لم يتصل باإلطفاء بل كانوا يتساءلون عن الرقم، وهنا اتصلت من 
هاتفي وأبلغت العمليات، وحضر رجال اإلطفاء بأقل من 5 دقائق ومتت 

مكافحة احلريق.
30 شخصا آسيويا كانوا يقفون موقف املتفرج لم يكن من بينهم من 

يعرف رقم الطوارئ »112«، ولم يكن من بينهم وأغلبهم من العاملني 
باملستشفى من يعرف كيفية استخدام مطفأة احلريق، وال يهم الثانية 

ألنه ليس ذنبهم أنهم لم يتلقوا أي دورات على التعامل مع احلرائق، 
بل الكارثة أن أيا منهم لم يكن يعرف رقم »112« وهو الرقم املوحد 
للعمليات املركزية للطوارئ، وال ألومهم أيضا فمعظمهم ال يجيد 

العربية وال اإلجنليزية بل وال حتى األردو التي مت اعتمادها في حمالت 
إعالنات رقم العمليات اجلديد أو حتى القدمي.

هذه احلادثة كشفت لي أن شريحة كبيرة من اخواننا املقيمني خاصة 
اآلسيويني ممن ال يجيدون اللغات املعتمدة في الكويت يجهلون كثيرا 

من قوانني البلد، ألنها ال تصل إليهم، وال غرابة إذا كانوا يجهلون أصال 
رقم الطوارئ الذي مبعرفتهم له ميكن إنقاذ حياة شخص ما رمبا 

يكون أنت.
مسؤولية جهل األشخاص الـ 30 الذين وقفوا موقف املتفرج من 

احلريق برقم الطوارئ كما ذكرت ليس مشكلتهم، ولكنها مشكلة دولة 
بالدرجة األولى، فهؤالء من اخوتنا املقيمني لم تصلهم رسائل توعوية 
تعرفهم برقم الطوارئ. في جميع بلدان العالم جتد ملصقات للسكان 

أو للسياح أو حتى للزوار العابرين فحواها اجلملة التالية »إذا تعرضت 
ألي موقف طارئ اتصل بـ 112« أو اي كان الرقم اخلاص بعمليات 

الشرطة، أو جتد ملصقا في البنايات وما حولها »إذا شاهدت حريقا 
فاتصل بـ...«، في الكويت تقريبا ال وجود لتلك امللصقات إال في أماكن 

محددة، هذه امللصقات يجب أن يتم نشرها في محيط املستشفيات 
في البالد والدوائر احلكومية ومواقف احلافالت وأن يتم اعتماد اللغتني 

العربية واإلجنليزية كلغتني رئيسيتني على أال يتم اهمال بقية اللغات 
األخرى ملن ال يجيد اللغتني خاصة من أبناء اجلالية اآلسيوية.

امللصقات تلك لن تتكلف بأي حال من األحوال مبلغ مناقصة تعاقد 
مباشر ببضعة آالف ولكنها ستنقذ وال شك حياة كثيرين، واألهم أنها 

ستنشر التوعية في هذا الشأن بني أبناء اجلاليات ممن ال ينطقون 
العربية وال االجنليزية.

توضيح الواضح: اإلطفائيون الذين حضرا موقع حريق الطب النفسي أمس 
كطليعة استكشاف بحاجة فعلية إلى درس في فن العالقات العامة مع 

اجلمهور.

حادثة خيطان الشهيرة التي عرفت باسم »حادثة الصحن« والتي أدت 
في العام 1999 إلى فوضى عارمة بسبب مشاجرة واستدعى األمر إلى 

استنفار أمني شامل قبل السيطرة على الوضع، وانطلقت هذه احلادثة 
التي رمبا يكون نسيها الكثيرون بني وافدين بسبب كسر صحن 

في فرع جمعية وسط املنطقة ما أدى إلى اشتعال مشاجرة بني أبناء 
جاليتني، وكادت األمور تتطور إلى ما ال حتمد عقباه لوال حسن وسرعة 

تدخل رجال األمن يومها واحتواء املوقف.
بعدها بسنوات مت تثمني جزء كبير من منطقة خيطان اجلنوبي والتي 

شهدت تلك احلادثة املأساوية والتي كان أبرز أسبابها غير املباشرة هو 
االكتظاظ السكاني الرهيب في تلك البقعة الصغيرة، اليوم وبعد سنوات 

اآلن يعود االكتظاظ السكاني في خيطان الشمالي التي يفصلها عن 
خيطان اجلنوبي املهجورة شارع واحد، عشرات اآلالف يسكنون في 

شوارع ضيقة وبنايات سكنية تضم اآلالف دون تنظيم واضح أو حتى 
تدخل من الدولة، حتولت خيطان اليوم إلى ما يشبه املنطقة املزدحمة 

على الدوام، بل حتى لو قمنا بقياس مستوى الكثافة السكانية خليطان 
الشمالي لوجدنا أنها األعلى في البالد، وأعلى من احلساوي واجلليب 

مجتمعتني.
الكثافة السكانية خليطان الشمالي واضحة للعيان وليست بحاجة إلى 

مسح إحصائي، بل عندما جتد أن أصحاب السيارات يضطرون للوقوف 
صف ثان وسط الشوارع بحيث يتحول الشارع ذو الـ 3 حارات إلى 
شارع بحارة واحد بسبب الوقوف اخلاطئ ألصحاب السيارات ممن 

يقطنون البنايات املتناثرة على اجلانبني ستعرف أن عدد سكان البناية 
يفوق احلد املسموح به، وهناك شقق استوديو يسكنها أكثر من 10 
أشخاص يتشاركون السكن في بقعة ال يتعدى حجمها الـ 65 مترا 

مربعا، رغم ان الشقة أصال مهيئة لسكن شخصني اثنني وثالثة كحد 
أقصى.

خيطان ومع هذا االكتظاظ السكاني الذي يزداد يوما بعد يوم ليس من 
املستبعد أن يشهد حادثة أخرى كحادثة الصحن الشهيرة وفوضى أمنية 

ال ميكن السيطرة عليها.
خيطان الشمالي مجرد أمنوذج للتخبط في التوزيع السكاني غير 

املنطقي وغير املقبول وغير العاقل، واملسؤولية أوال وأخيرا تقع على 
اجلهات املعنية، وجتار اإلقامات سبب رئيسي لهذا التكدس في العمالة 

الذين ميألون مناطق كخيطان، وإهمال احلكومة للتركيبة السكانية 
سيدمر خيطان الشمالي كما دمرت خيطان اجلنوبي، وستستمر 

بالتدمير ملناطق أخرى.
البد من دق أجراس اخلطر وأن تتولى اجلهات املعنية مسؤولياتها 

لوقف التكدس السكاني في مناطق دون دراسة األسباب من أجل اتخاذ 
خطوات تصحيحية.
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ذعار الرشيدي

طارق بورسلي

شباب.. 
منو يعرف رقم »777«؟

حادثة »صحن« 
خيطان.. ستتكرر

احلرف29

سلطنة حرف

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

إن املتابع ملجريات أحداث الساعة وما يدور 
من قتال بني اسرائيل وحماس، البد أن 

يعطي احلقيقة حقها فمعادلة القوى بينهما 
تكمن فيما يلي:

1 ـ دخول اسرائيل احلرب كان بدافع 
مطامع دنيوية نابعة من مصالح ومنافع 
)سواء سياسية أو عسكرية(، أما دخول 

حماس للحرب فهو جهاد مقدس نابع عن 
إميان وعقيدة لتحرير أولى القبلتني وثالث 

احلرمني.
2 ـ اجليش اإلسرائيلي يدخل احلرب 

بخوف وهلع )ألنتم أشد رهبة في قلوبهم 
من اهلل ذلك بأنهم قوم ال يفقهون( احلشر 

13، فقد سمعنا عن هروب العسكر 
وانتحارهم وإصابة أطرافهم طلبا للفرار 
من املعركة، أما حماس فإنهم يتسابقون 
إلى القتال طمعا فيما عند اهلل عز وجل 

)وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل اهلل 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون( آل 

عمران 169.
3 ـ وفرة العتاد والعدة للجيش اإلسرائيلي 
من أفراد وأسلحة مختلفة ومعدات حربية 
متطورة دون شعور يحيي النصر مقابل 

قلة العدد والعدة لدى حماس مع وجود 
حتد وإصرار ينتهي بالنصر.

4 ـ الدعم الدولي والتحالفات االستراتيجية 
والتبرعات املالية غير احملدودة، إلسرائيل 
احلظ األوفر منها، أما حماس فال تصلها 
إال قطرات مباركة ودعوات صادقة رفع 

اهلل شأنها لتدك كل دعم ومواقف جيرت 
إلسرائيل.

5 ـ أم شارون اليهودية ال تكاد تلد إال 
طفال واحدا يصبح جبانا بعد سن املراهقة، 

وأم سليم املسلمة العربية تلد أبطاال من 

رجال ونساء وهم في سن الطفولة.
6 ـ توكل حماس على اهلل وإميانها بأن 

نصر اهلل قريب )اال إن نصر اهلل قريب( 
البقرة 214، وخوف اسرائيل من استمرار 
احلرب وآثارها السيئة وعواقبها الوخيمة.
كل هذه العناصر كفيلة بأن تثقل موازين 

حماس في هذه املعادلة، ولو أن املتابع 
لألوضاع يعتقد أن الطرف األقوى هو 

اسرائيل، لكن ما نراه ونسمعه من أحداث 
سواء من الهلع الذي أصاب اليهود، والفرار 
الذي دب في قلوب جيوشهم، واالستنجاد 

بالدول العظمى والدول العربية املوالية 
لهم وطلب الهدنة مبا يتوافق مع شروط 

حماس، إضافة إلى كثرة القتلى واملصابني 
في جيوشهم، كل هذه الشواهد تفيد 

بأن كفة املعادلة متيل لصالح حماس وأن 
النصر قادم.

معادلة النصر

وقفات


