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 علي الفضالة

اللوم على املواطن
دائما ما يلقون باللوم على 
املواطن الكويتي وينعتونه 

باملرفه الذي يبحث عن راحته 
في وظيفة مكتبية، فمن الذي 
أوجد هذا العزوف عن املهن 

اليدوية أو احلرفية؟
وملاذا مت وصف املواطن 

الكويتي بعدم املهارة بالرغم 
من كونها مهن بسيطة كما 

ينظر إليها اجلميع؟
الشعب الكويتي أو املواطن 
بوجه عام ال يفكر في قوت 
يومه فقط، وال يفكر كيف 

يطور مهاراته وقدراته، 
بل يفكر ما املردود الذي 

سيعود عليه من وراء ذلك، 
فاملسؤوليات أمامه كثيرة: فتح 

بيت وتكوين وتربية أسرة 
وتوفير مستلزمات الراحة 

والرفاهية لها، فهل سيحقق له 
العائد املادي من هذه املهن ما 

يطمح إليه؟
وهل سيفكر في األساس في 

االنخراط في هذه املهن؟
بالطبع ال..

فهو سيواجه نظرة املجتمع 
له من ناحية وقلة الراتب 
واملردود املادي من ناحية 

أخرى؟ 
يأتي ذلك على الرغم من 

أننا لو نظرنا إلى املجتمعات 
األخرى كاليابان مثال وحتى 
الدول األوروبية لوجدنا ان 

أبسط مهنة لديهم وهي عامل 
النظافة جند أن راتبه أعلى من 
بقية املهن ولديه نقابة خاصة 
به تدافع عن حقوقه، فما بالك 
ببقية املهن والوظائف األخرى 

لديهم؟
إذا ما أردنا أن نوجد الرغبة 
في االلتحاق باملهن اليدوية، 

فعلينا أن نوفر الدافع والدعم 
لها ونسهل كل سبل االلتحاق 

بها، وهذا ما يقع على كاهل 
احلكومة من خالل دعمها 

ملثل هذه الوظائف وتشجيعها 
للشباب لاللتحاق بها. 

مثال على ذلك حارس األمن 
في املجمعات، حيث ميكننا 

االستفادة من الشباب في هذه 
املهنة وتدريبهم عليها وتوفير 

الدعم املادي الذي يساعدهم 
لاللتحاق بها، وأيضا ال ننسى 
كيف كان يقدم الدعم للشاب 

الكويتي سابقا في محطات 
الوقود؟ وكيف اشتغل 

»كاشير« ولكن لألسف بعد 
اخلصخصة لم نعد نر ذلك..

فالعيب ليس في الوظيفة 
نفسها، ولكن العيب في 

الراتب. 
إذن ال نستغرب من عزوف 

الكويتيني عن هذه املهن، 
فاملسؤوليات كثيرة، وكل 

ما حولنا في غالء مستمر.. 
فكيف يلتحق بها الكويتي؟

إشارة

ما كانت الكويت يوما، بالد أسوار حديدية 
وال حتى طينية، سوى األسوار التي 

أقيمت حول املدينة حلمايتها كسائر املدن 
في تلك األزمنة.

وآخر أسوار مدينة الكويت كان السور 
الذي بني في نهاية العقد الثاني من 

القرن العشرين ومتت إزالته عام 1957مع 
بدء النهضة الكويتية احلديثة والتطور 

العمراني الذي شهدته الكويت، ولم يبق 
من ذلك السور سوى بواباته التي ما زالت 
قائمة وباتت مجرد ذكرى حلقبة تاريخية 

مضت.
ولقد قامت الكويت على االنفتاح واملزيج 

البشري وتناغمه وتعاطيه وفق نسق 
إنساني كويتي جميل، عشناه في طفولتنا 

وتفتحت أعيننا عليه.
وكأمنا كان هدم السور رمزا النفتاح 

الكويت وفتح أبوابها لكل طارق.
وفي طفولتنا كنا في أحيائنا ومدارسنا 

خليطا بشريا من جنسيات عدة عربية 
وغير عربية، حتى الفصل الواحد كان 

يتشكل من عدة جنسيات، وما كنا نحن 
التالميذ الكويتيني نحس مبا مييزنا عن 
الطلبة الوافدين، وكان التعامل من قبل 

املدرسة يساوي بني الكويتيني وغير 
الكويتيني في جميع األمور حتى في املأكل 

وامللبس والتطبب وكل ما كانت املدرسة 
تتعهد به لتالميذها.

وكذلك في أحيائنا وقبل أن تشيع فكرة 
السكن في الشقق السكنية، كانت عائالت 
الوافدين تشاركنا السكن في أحيائنا وفي 
البيوت العربية كالتي نسكنها نحن، ومن 

هنا نشأت صداقات وعالقات إنسانية 
وصلت حد املصاهرة بني العائالت 

الكويتية والعائالت الوافدة، وتعرفنا 
إلى عادات أولئك الوافدين وتعرفوا على 

طبائعنا وعاداتنا.
وحتى خارج هذا اإلطار الضيق كانت 

املساواة قائمة بني الكويتيني والوافدين 
في مناح عدة مما تقدمه البالد من خدمات.
واشتهرت الكويت بهذه الروح االنفتاحية 

وتقبل اآلخر واالندماج معه دومنا حتسس 
أو توجس.

هذه هي الكويت وهذه هي الروح 
الكويتية، وإن كانت احلكومة في الوقت 

الراهن تفكر في فرض ضرائب أو زيادة 
الرسوم على اإلخوة الوافدين، كما قرأت 

فأرجو أن تراعي األحوال املعيشية 
لإلخوة الوافدين وأال تثقل كواهلهم، وإن 

كنت على يقني بأن احلكومة حريصة 
على رفاهية املقيمني وراحتهم وتقدر 
أوضاعهم املعيشية، وفي الوقت ذاته 

أرجو من اإلخوة الوافدين تقدير الظروف 
االقتصادية للبالد واملرتبطة أساسا 

بالظروف االقتصادية العاملية وأن يوقنوا 
أن الكويت لم تقدم على هذه اخلطوة إال 

مضطرة وليس للتضييق عليهم. 

كاد االنقالب في تركيا ينجح لوال 
الشعب، فاالنقالبيون يدعون  إرادة 

انهم يريدون حماية تركيا من االرهاب 
وهذه كلمة حق أريد بها باطل إذ كشفت 

األنباء عن مخطط االنقالبيني املرعب، 
فهم يريدون أن يدمروا تركيا بقصف 

بالصواريخ،  املهمة  واملباني  املناطق 
ويريدون اعتقال عشرات اآلالف من 

تعاونهم  األتراك بحجة  املسؤولني 
الكردستاني وأولهم  العمال  مع حزب 
الرئيس أردوغان وهذا ظلم وبهتان 

بهدف االستيالء على احلكم.
وفي حالة جناح االنقالب سيرجع 

االنقالبيون بتركيا الى الوراء مئة عام 
للعسكر من جديد،  الشعب رهينة  ويقع 

الدميوقراطية  يعرفون  ال  فالعسكر 
واحلرية بقدر ما يعرفون القوة 

لكي  للشعب  والبطش واالستبداد واملذلة 
وقد  لسيطرتهم،  إخضاعه  يستطيعون 

عاش الرئيس اردوغان في صغره حتت 
العسكر كمواطن عادي وكبائع  حكم 

خبز وأدرك حجم الفساد في تركيا بظل 
العسكر. حكم 

وعلى الرغم من حتول احلكم في 
تركيا الى حكم مدني، إال أن شهوة 

السلطة ال تزال تسيل لعاب العسكر 
مــع العلم انهم لم ينتبهوا الى أن الزمن 
قد تغير وأصبح الشعب واعيا ومدركا 

بأن العسكر لن يعود لهم حكمهم 
الدكتاتوري مرة أخرى في تركيا، وعليه 

وجدوا الشعب كاحلائط في وجوههم 
ليدافع عن رئيسه وعن دميقراطيته. وال 
نلومهم لو فعلوا ذلك، فقد قدم اردوغان 

العسكر،  لم يقدمه  التركي ما  للشعب 

العدالة  بقيادة حزب  تركيا  واستطاعت 
القدمية،  ان تتخلص من ديونها  والتنمية 

وتنهض كدولة متحضرة جتد بها كل 
شيء على أحسن حال ومنها السياسة 

والسياحة  الداخلي  اخلارجية واألمن 
واالقتصاد وغير ذلك.

بداية االنقالب وأنا  وباملناسبة فمنذ 
أراقب الشارع التركي من خالل القنوات 

اإلخبارية وعندما وجدت  الفضائية 
ان الشعب مع الرئيس أيقنت بأن 

االنقالب سيفشل، وبالفعل فشل ألن 
العسكر لعقود  الشعب سئم من حكم 

طويلة، وآن األوان للوقوف مع الرئيس 
اردوغان حتى ان ضحوا بأرواحهم من 

فهنيئا  أجل حريتهم ودميقراطيتهم، 
للرئيس  وهنيئا  رئيسه  بنجاة  للشعب 

أردوغان بهذا الشعب الشجاع.

تلقيت دعوة كرمية من جلنة الرحمة 
العاملية حلضور حفل تكرمي الفرق 
التطوعية وجنوم برامج التواصل 

االجتماعي الذين أسهموا في العمل 
اخليري ملساعدة إخوانهم في اإلسالم 

واإلنسانية تلك الشعوب املنكوبة وعلى 
رأسها الشعب السوري املكلوم.

وما لفت نظري في هذا احلفل هذا التنوع 
في املكرمني من شرائح ومجاالت مختلفة 
من فنانني وإعالميني وناشطني اجتماعيني 
ومهنيني وهذا ما يؤكد استحقاق الكويت 

للقب مركز اإلنسانية وأن ينال قائدها 
صاحب السمو للقب القائد اإلنساني.

لقد تشرفت بأن كنت احد املتطوعني في 
احد قوافل اخلير التي ابتعثتها »الرحمة 
العاملية« في ختام السنة امليالدية ٢٠1٦م 

وكان خير ختام، لتوصيل املساعدات 
اإلغاثية التي تبرع بها الشعب الكويتي 

إلخوانهم أبناء الشعب السوري ومواساة 
جراحه واملسح على رؤوس اليتامى 

ومداوة اجلرحى واملصابني.
لقد زرت برفقة وفد »الرحمة العاملية« 

دار األيتام ومستشفى األمل احلدودي 
لعالج اجلرحى واملصابني، وكذلك زرنا 
دور الشفاء والرعاية الطبية التكميلية 
ومخيمات الالجئني، وكان هدف هذه 
الرحلة اإلغاثية هو مواساة الالجئني 

وتثبيتهم وتوصيل سالم أهل الكويت 
لهم واملساعدات التي كلفونا بتوصيلها.

كما شاهدت بالرحلة أخواتنا من الكويت 
من جمعية الرعاية اإلسالمية تكبدن عناء 

ومشقة السفر وشدة البرد والوحول 

الطينية وتركن األزواج واألوالد والراحة 
والدعة والدفء فقط ملسح دمعة األرملة 

واملسكني ومداواة اجلرحى واملصابني 
واملسح على رأس اليتيم فبوركنت أخواتنا 

شقائق الرجال.
وما زاد إعجابي وسعادتي رؤية الشباب 
الكويتي من أعمار العشرينيات وهم في 

بداية مشوارهم الوظيفي وقد أخذوا 
اجازات من وظائفهم احلساسة والشركات 

التي يعملون بها وكانوا يتنافسون على 
هذه الرحلة حتى انه من كثرة املتقدمني 

اضطروا لعمل قرعة بينهم للفوز مبقاعد 
هذه الرحلة اإلنسانية، وتفتخر وأنت 
تراهم يتركون التنعم والدعة والراحة 

لكي يفوزوا بإدخال بسمة على األيتام 
وأمهاتهم واجلرحى واملهجرين من 

الالجئني.
وما شدني اكثر تلك الصورة املشرقة 

لإلخوة املتقاعدين الذين أبو إال املشاركة 
واملساهمة واثبات انهم مستمرون في 

البذل والعطاء وانهم أرادو استكمال 
سيرة عطائهم الوظيفي الطويلة واملضنية 
بسيرة عطاء انساني يعطرون به سيرتهم 

املشرفة.
اهلل اهلل عليچ يا كويت وعلى اهلچ 
الطيبني اصحاب االيادي البيضاء 

والذين اذا انفقوا أنفقوا بسخاء وكرم 
ال يخشون معه الفقر والفاقة وشعارهم 
في ذلك احلديث الشريف »ما نقص مال 
من صدقة« وطبعهم اذا انفقو »اال تعلم 

شمالهم ما أنفقت ميينهم«.
واستطيع أن اخلص اهم ما جنيته 

واستفدته وشعرت به في هذه الرحلة 
اإلنسانية في التالي:

1- شعور العاطفة اجلياشة التي متأل 
كيانك ويكاد يقشعر لها جسدك وانت 

ذاهب ملساعدة اخوان لك ممن أراد 
اهلل اختبار مدى صبرهم على الضراء 

واختبار مدى انفاقك وعطائك وانت في 
السراء.

حيث يقول النبي ژ في احلديث 
الشريف: »عجبا ألمر املؤمن فإن أمره 
كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان 

خيرا له، وان أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له«.

٢- الشعور بالفخر واالعتزاز بأنك كويتي 
وان بلدك سباق دائما في إغاثة اخلائف 

واجلائع وامللهوف.
٣- كما لفت نظري هذا الفكر اجلديد في 

العمل اخليري الذي انتهجته »الرحمة 
العاملية« وأخواتها من اللجان اخليرية 
الكويتية في تبني املشاريع التنموية 
التي تسعى لتعليم احملتاجني علما أو 

حرفة أو معرفة يكتسبون منها رزقهم 
فيتحولون بعد زمن من متلقني للتبرعات 

واملساعدات الى عمال منتجني يكفون 
انفسهم وأهليهم وإلى منفقني لغيرهم.

اسأل اهلل العلي العظيم أن يفرج عن 
إخواننا املكلومني واملشردين خارج 

بالدهم بالعودة إليها وبنائها من جديد 
والعيش فيها بأمن وأمان.

وأن يحفظ بالدنا وبالدهم ويوفقنا 
ويعيننا على أداء الواجب جتاههم.. اللهم 

أمني.

katebkom@gmail.com

greenlive٢٠14@gmail.com

@awadh٦7
Awadh٦7Note@gmail.com

صالح الشايجي 

مفرح النومس العنزي

عوض الفضلي

مدينة بال أسوار

ملاذا 
يحب الشعب 
التركي رئيسه؟

الرحمة العاملية
رسالة الكويت 
اإلنسانية

بال قناع

جوهر احلديث

شذرات

@drjasem.

د. هند الشومر

د.جاسم المطوع

من املعروف طبيا أن اللوزتني لهما دور أساسي في حماية 
اجلسم من العدوى باجلراثيم التي قد جتد طريقها له عن طريق 

الفم وبالتالي فإنها من األعضاء املفيدة في األحوال العادية، 
ولكن عندما يتكرر التهاب اللوزتني بشكل مزمن وتصبح بؤرة 

للجراثيم فإنها تتسبب في حدوث الكثير من األمراض واملشاكل 
الصحية مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والروماتيزم والتي 

قد تسبب اإلعاقة أو الوفاة.
وال يختلف جسم اإلنسان عن جسم النظام الصحي بأكمله 
مبعنى أن وجود بؤر للفساد عند مداخل النظام الصحي قد 
تتسبب في حدوث مضاعفات وأمراض ووفيات تؤثر على 
قدرات النظام الصحي وكفاءة هذا النظام من مستشفيات 

وأطباء وهيئة متريضية وفنيني. ومن حسن حظ وزارة الصحة 
أن وزيرها اجلديد د. جمال احلربي استشاري متخصص في 

أمراض األنف واألذن واحلنجرة ويعلم جيدا ضرر اللوزتني 
املصابتني بالتهابات متكررة ومزمنة على النظام الصحي ككل، 

وبالتالي فإن عليه أن يحدد موعد العملية اجلراحية العاجلة 
الستئصالها وال يؤجلها ألن التأجيل له تكاليف كثيرة ولتالفي 

حدوث املضاعفات أو الوفيات التي نحن في غنى عنها.
وهناك ولألسف أكثر من لوزتني ملتهبتني التهابات مزمنة 
ولكن اجلراح املاهر هو من يستأصلها في الوقت املناسب 
وبدقة متناهية ودون أي مضاعفات أو أخطاء طبية أثناء 

إجراء العملية، حيث إن لدى وزارة الصحة الكثير من األخطاء 
الطبية واإلجراءات غير املنطقية وغير املقبولة من املجتمع مثل 

إجراءات تسفير املوتى إلى العتبات املقدسة في العراق والتي 
ال تتم مبعرفة القسم املختص بصحة املوانئ واحلدود ولكنها 

إجراءات معقدة وغير معروفة بسبب عدم وجود خطة عمل 
واضحة أو استراتيجية للتعامل مع مثل هذه احلاالت اإلنسانية 
والتي قد تكون عنوانا للتخبط في السياسات واإلجراءات والتي 

ال تقل أهمية عن األداء اجليد في العمليات اجلراحية وعدم 
تأجيلها دون أي مبرر.

فلماذا ال تتحمل إدارة الصحة العامة ممثلة في قسم صحة 
املوانئ واحلدود مسؤوليتها الكاملة في هذا الشأن من خالل 

سياسات عمل واضحة ومحددة ومعلنة للجميع ودون أي 
اجتهادات أو تهرب من املسؤولية؟ 

عمره 1٦ سنة ويدخن السيجارة ويقول: ليس من حق أبي أن 
مينعني عن التدخني! وفتاة عمرها 15 سنة تخرج مع شاب 
عمره 18 سنة وتقول: ليس من حق أبي أن مينعني طاملا أنا 
وحبيبي متفاهمني وراضني! وشاب عمره 14 سنة يصادق 

مجموعة شباب من جماعة )اإلميو( ويعترض على تدخل والديه 
في حياته اخلاصة ويقول أنا حر، وفتاة عمرها 17 سنة تسلم 
جسدها لشاب عند خرجها معه وقد تعرفت عليه بـ»السناب« 
وتقول لوالدها عندما تدخل ملنعها: »إيش املشكلة إذا كنا إحنا 

االثنني راضيني«! هذه أربع قصص عرضت علي خالل الشهر 
املاضي في اخلليج، أما في أوروبا فقد عرضت علي قصة لعائلة 

مسلمة قالت لهم ابنتهم والتي تبلغ من العمر 9 سنوات: إن 
سيدنا إبراهيم گ ال يحق له كسر األصنام ألن هذا التصرف 
فيه تدخل في حرية واعتقاد اآلخرين، وبنت تبلغ من العمر 1٠ 
سنوات قالت لوالديها: أنا جربت اإلسالم عشر سنوات واآلن 

أريد أن أجرب دينا آخر! وقصص كثيرة تعرض علي بني فترة 
وأخرى كلها حتت عنوان »احلرية» أو »االستقاللية« لألبناء، 
وكأن الوالدين ال حق لهما في تربية أبنائهما أو التدخل في 
حياتهما، ولعل من غرائب القصص التي مرت علي أن طفال 

صغيرا قال لوالديه: أريد الزواج، فلما رفض والده طلبه، قال 
له الطفل: أنا حر وأريد أن أفعل ما أشاء، بعد كل هذه القصص 

نتساءل: هل نحن قادمون على زمن ال منلك فيه أبناءنا؟ أم 
أن هناك جهات وبرامج تربي أبناءنا بعيدا عن إشرافنا؟ أم أن 

الوالدين اليوم فقدا صالحية التربية؟ أم أن األفكار التي يتبناها 
األبناء أعلى من مستوى اآلباء؟ أم أن أبناءنا يعيشون معنا 

بأجسادهم في بيوتنا بينما قلوبهم وعقولهم سلبها غيرنا؟ أم 
أن الوالدين اليوم فقدا احلوار والقرب مع أبنائهم وانشغلوا 

بأنفسهم وأعمالهم؟ 
وأسئلة كثيرة تدور في ذهني كلما عشت قصة مثل هذه 
القصص وأفكر باحللول واإلجراءات التي ينبغي أن تتخذ 

من قبل اآلباء ألبنائهم، وخاصة إذا تعرضوا للصدمة التربوية 
عندما يستمعون لكلمات مثل )هذا من حقي( أو )أنا حر( أو )ال 
دخل لكم بحياتي( بعدما صرف اآلباء دم قلوبهم وحر أموالهم 
من أجل أبنائهم، واألهم من هذا كله كيف يتصرف اآلباء جتاه 
هذه املواقف؟ فأغلب احلاالت التي أتدخل بها تكون ردة فعل 
الوالدين العصبية والضرب والعزل والصراخ وأحيانا الطرد 

والهجر، ومثل هذه التصرفات تعني بداية اخلسارة التربوية، 
واألصل أن يحتوي اآلباء املشكلة باحلوار والنقاش واالحتضان 

واحلب لألبناء، وال يستعجلوا تغيير فكرهم ورأيهم بجلسة 
واحدة، وخاصة إذا كان األبناء في مدارس أجنبية أو مدمني 

مسلسالت وبرامج أجنبية، ألن مفهوم احلقوق واحلرية عند 
األجنبي تختلف عن نظرتنا نحن املسلمني وهذا ما ينبغي أن 

يعرفه اآلباء ويحصنوا أبناءهم به قبل أن يفقدوا السيطرة 
الفكرية عليهم.

أما قصة البنت الصغيرة التي اعترضت على تدخل سيدنا 
إبراهيم گ بحرية قومه عندما كسر األصنام، فتمت أجابتها 

وحوارها بأن إبراهيم گ استمر فترة طويلة يستخدم 
أسلوب احلوار والنقاش مع قومه من أجل إقناعهم بعقيدة 

التوحيد، فلما تكبروا على احلق الذي عرضه عليهم ولم 
يقتنعوا به، استخدم معهم أسلوب احليلة والذكاء ليوقظ 

عقولهم من غفلتها فقام بكسر األصنام إال صنما واحدا، وطلب 
منهم أن يسألوا الصنم الكبير ليخبرهم من كسر األصنام طاملا 

أنهم يعتقدون بأنه الرب، فكيف يكون رب يعبد وهو جاهل؟! 
فلما مت احلوار مع الفتاة الصغيرة بهذه الطريقة اقتنعت ولم 

توصف إبراهيم گ بأنه قامع للحريات وسالب حلقوق 
اآلخرين.

إن احلوار وبيان احلقيقة مهم الحتواء أبنائنا من األفكار 
املنتشرة اليوم عبر الشبكات االجتماعية والقنوات اإلعالمية 
ومناهج التدريس األجنبية، وأنا أعرف أكثر من شاب اجته 

ملجموعة عباد الشيطان وآخر للمخدرات وفتاة صارت تنتقل 
من شاب آلخر بسبب العنف واجلفاف واإلهمال التربوي، 

وبسبب انشغال الوالدين بالدنيا وعدم إعطاء أوالدهم األولوية 
في احلياة.

استئصال اللوزتني
في »الصحة«

مفهوم 
جديد للحرية

 عند أبنائنا!

ألم وأمل

جتارب حياتية


