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 الشيخ د.أحمد حسين

التاريخ 
ومجتمع املواطنة

حياتنا في الشرق األوسط 
تزدحم بالتاريخ، لذا كان 
هذا السؤال مستحقا، إذ 

ما الذي ميثله التاريخ في 
حياتنا؟ هل هو الذاكرة 
اللحظية أم هي وقائع 

املاضي ورواياته املتناقضة، 
ومن له احلق في أن 

يسيطر على عقولنا بأن 
يفرض رؤيته حول قضايا 
التاريخ أو أن ينشر روايته 

ألحداث احلياة اليومية 
قدميا وحديثا، ومن الذي 

يعطيه احلق ليجعلها حقائق 
مفروضة على عقولنا 

ومواقفنا، بل من يعطي 
هؤالء املدونني في دفاتر 
التاريخ احلق في توزيع 
اإلدانة واالتهام وتزييف 

املعلومات بناء على رؤاهم 
اخلاصة ونواياهم ذات 

الزوايا القامتة الغامضة؟
لقد كشفت حروب املنطقة 

مؤخرا أن )الكذب( هو 
احلقيقة الثابتة التي برزت 

في التغطيات اإلعالمية 
والتدوينات التاريخية، ولقد 

كان هذا الكذب مسعورا 
يزيف كل القضايا ويدمر 

كل ما هو نبيل وجميل 
وحقيقي في تاريخ وقيم 

الشعوب العربية وتاريخها، 
ولذا فقد اإلنسان إميانه 
بكل شيء نبيل وجميل 
وافتقد إحساسه بأهمية 
بناء اإلنسان مما جعل 
مجتمعاتنا مجرد جزر 

منغلقة على نفسها تعيش 
في مستنقعات ذات مياه 
مسمومة وملوثة بالنفاق 

الفكري وتسودها القابلية 
لالستحمار واالستغفال.
نحن في عاملنا املعاصر 

نفتقر إلى مؤرخني حقيقيني 
لهم منهج واضح لكتابة 
التاريخ مبا يخلق قراءة 
واضحة حول البناءات 

السياسية واالجتماعية التي 
نعيش فيها وتأثيراتها على 

صناعة القرار السياسي 
واالجتماعي ووجود هذا 

املنهج التاريخي وهذا 
النوع من املؤرخني مهم 

للغاية ألنه هو الذي 
يصون ثقافتنا ويعزز 
نظرتنا للحياة لتصبح 

أكثر انضباطا وأكثر صدقا 
وتضمن لها االنفتاح 

العلمي على العالم وآفاق 
تنميته،ونستطيع أن 

نعالج أمراضنا السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية 
ونعيش في حالة حضارية 

اجتماعية تتواصل مع 
اآلخر في هذا العالم بال 

حدود.
انه من املعيب جدا في حق 
شعوبنا املتجذرة حضاريا 
وفكريا وثقافيا أن متتلئ 
سوق الكتب لدينا بكتب 

تاريخ مزيفة جتمل هذا او 
ذاك وتنسج مناقب غير 
حقيقية عن هذه القبيلة 
أو تلك الفئة أو غيرهما 

وهي كتابات إقصائية 
مليئة باملعلومات املغلوطة 

واملجامالت الزائفة واملناقب 
الكاذبة ويدعمها املتطفلني 

على موائد الثقافة.
قدميا كان االستعمار 

يستأجر بعض األقالم لقلب 
القيم واملفاهيم رأسا على 

عقب أما اليوم فإننا نشهد 
حالة من فوضى االصطفاء 

فكل واحد منا يريد أن 
يستعمر التاريخ لنفسه أو 

لفئته أو جلماعته، وهذه 
جرمية وتخلف بامتياز، 
لذا يجب علينا كمجتمع 
أخالقي متقدم أن نفكك 

هذه األفكار املدمرة ونبني 
صروحا حضارية بإصرارنا 

على جتذير والتزام 
املواطنة في حياتنا لقد كان 
املجتمع الكويتي وسيبقى 
مجتمع التضامن والوطن 
املوحد ودولة القانون ولن 

يتراجع ليصبح مجتمع 
قبيلة أو طائفة أو عائلة أو 

فئة وأن املواطنة هي اخليار 
األوحد وما عداها مرفوض.

احلكمة سراج العطاء a.alsalleh@yahoo.com

د.هند الشومر

د.عبدالهادي الصالح

املنافسة هي بذل كل اجلهود لتحقيق التفوق مبا يرضي 
اهلل، إذ قال تعالى: )وفي ذلك فليتنافس املتنافسون(. 

املطففني 26. 
فالتنافس مع اآلخرين ال بد أن يكون لتحقيق التفوق 

برضى اهلل سبحانه وتعالى ودون حقد أو حسد. 
والتنافس الشريف له العديد من الصور، فقد يكون بني 

الطلبة في الفصول الدراسية أو في املسابقات أو في 
العمل مع األقران أو في األعمال التطوعية أو في العبادة، 

وهو الوقود واحلافز للهمم ألنه يساعد على البذل 
املتواصل والسبيل إلى أعمال اخلير للفرد واملجتمع. 
فهناك من يتفوق على زمالئه بالدراسة أو باملسابقات 

والكل يطمح ألن يصل إلى نفس مكانه، ولكن دون حسد 
ودون متني زوال تلك النعمة من اإلنسان املتفوق. 
والبعض يحرص على التواجد في الصفوف األولى 
باملسجد، خاصة في صالة الفجر ويحاول اآلخرون 

تقليده مبا يرضي اهلل ورسوله. فالتنافس الشريف بني 
األنداد ميتزج باحلب واالحترام وليس باحلقد واالمتهان، 
حيث إن التنافس غير الشريف يؤدي إلى كراهية حصول 

اآلخرين على التفوق واحلسد على ذلك، وهذا ما نهانا 
عنه رسولنا الكرمي ژ: »وال حتسسوا وال جتسسوا وال 
تناجشوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا 

عباد اهلل إخوانا« فقد نهانا الرسول عن التنافس غير 
الشريف الذي يولِّد احلقد واحلسد والتباغض والكراهية 

والعداوة. 
إن التنافس الشريف من صفة الناجحني الذين يحرصون 
على دوام األلفة بينهم وبني غيرهم دون التسلق عليهم، 

ألن املتسلقني الذين ينسبون جناح غيرهم إلى أنفسهم ال 
بد أن يخسروا إنسانيتهم، هذا باإلضافة إلى أن املجتمع 
سيعرفهم مستقبال ألنهم كسالى وعندما توكل إليهم أي 

أعمال أخرى سيبدو اجلهل جليا واضحا ويصبحون 
أضحوكة العالم واملجتمع. وال بد لكل شخص أن يقوم 

بتحفيز نفسه للمنافسة الشريفة ليرقى ويتطور املجتمع 
ومن ثم يكون مردوده على الوطن، إذ ال بد من تقوية 
الشعور بتطوير الذات والعزمية وشحن الهمة وإقناع 

النفس أنه باإلمكان حتقيق املستحيل وأال يكون الفشل 
في قاموسه. وكذلك يجب أن يحاول املتنافس حتقيق 

أحالمه والعمل مع النفس، فاإلنسان ال بد أن يقارن نفسه 
بنفسه وما هي نتائج عمله واحملاولة أن تكون إلى األفضل 

مستقبال. وال بد من مصاحبة الناجحني الذين من املمكن 
أن يساعدوك ويقفوا إلى جانبك لتحقيق النجاح، فهؤالء 

العظماء يجعلونك حتس بأنك ستصبح عظيما والبعد عن 
الكسالى عدميي الثقة بالنفس والذين يحاولون التقليل من 

شأن طموحاتك حلقدهم عليك. فإن النجاح ليس إجنازا 
بقدر ما هو االستمرار على اإلجناز والشخص الذكي هو 

الذي يحقق العديد من اإلجنازات ويستمر دائما لتعلم 
املزيد وصناعة فرص النجاح له وملن حوله. 

فخامة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي احملترم، من 
حقكم الدفاع عن أفراد شعبكم الصديق، ولكن من حقنا 

ونحن من الشعب الكويتي أن تسمعوا منا الوجه الذي قد 
ال يصل إليكم. 

اجلرمية موجودة في كل مكان، لكن من الضيم ان تتهم 
الشعب الكويتي باإلساءة إلى اجلالية الفلبينية الصديقة، 

بسبب بعض احلاالت القليلة جدا، وأمام نسبة كبيرة جدا 
من العالقات الطيبة التي تربط العاملة الفلبينية باألسرة 

الكويتية، من حسن املعيشة وااللتزام األخالقي، واحلفاظ 
على احلقوق املادية واألدبية، بل هناك عالقات نسب 

ومصاهرة بني الشعبني، وال ميكن تغييب حقيقة النفع 
الذي يصل الى بلدكم جراء ذلك، من املردود االقتصادي 

الذي ينعش الدخل القومي الفلبيني، عالوة على العالقات 
التجارية املتبادلة واملزدهرة.

كما ال ننكر فضل العامالت الفلبينيات على استقرار 
العائلة الكويتية عموما، من حيث االئتمان على تدبير 

املنزل مبا اتفق عليه من التزامات بني الطرفني. 
ونصارحك القول إن أمر استقدام العامالت الوافدات 

لألسرة الكويتية، هو دخيل عليها، وال يعكس جوهر املرأة 
الكويتية، التي كانت تتحمل كل املسؤوليات البيتية، في 

ظل غياب الرجل الكويتي الذي كان يصارع شظف العيش 
في البر والبحر.

ولكن املدنية احلديثة، وما فرضته التنمية من مشاركة 
املرأة للرجل في العمل، وما أنعم اهلل على بالدنا من 

رفاهية، امتدت إلى البالد الشقيقة والصديقة، بال منة وال 
انتظار لشكر!

ولكن اإلنصاف والعدل مفترض من طالب احلق!
ومع ذلك، هل تعلم فخامة الرئيس عدد اجلرائم التي أقدم 
عليها البعض القليل من اجلالية الفلبينية؟، كم من رضيع 
ضرب ضربا مبرحا، وكم من طفل كويتي خنق موتا، وكم 

من فتاة كويتية ذبحت!. بل كم كبير من هؤالء العامالت 
اللواتي تنصلن من عقودهن القانونية، وهربن الى سفارة 
بلدكم، أو إلى عمل آخر من دون وجه حق، مما تكبد هذه 

األسر الكويتية آالف الدنانير!
وإزاء هذه املشاكل، لم تتراخ السلطة التشريعية عندنا 
بالتعاون مع حكومتنا، ملزيد من القوانني لبسط العدل 

بني الطرفني، عالوة على تأسيس مؤسسة حكومية تعنى 
باستقدام العامالت والعاملني. 

كنا نتمنى قبل تصريحاتكم املؤملة، ان تقترحوا على 
اجلهات الرسمية الكويتية تشكيل جلنة مشتركة )كويتية 

- فلبينية( لتقصي احلقائق، وتعمل حللحلة أي مشاكل إن 
وجدت!

وأخيرا، نؤكد على احترام رغبتكم في منع استقدام 
العامالت من شعبكم الصديق، واعلموا أن في قراركم 

هذا مساهمة إيجابية في تعديل نسبة التركيبة السكانية 
املختلة في الكويت، رغم أن بالد العالم تفتح أذرعها ألي 
احتياجات كويتية، ولكن عندئذ ال عزاء لألسر الفلبينية 

املتضررة من جراء قراركم هذا. 
وتقبلوا وافر التقدير واالحترام. 

التنافس

رسالة 
إلى الرئيس الفلبيني

 President of the
Philippines

ألم وأمل

م. 36

هلل احلمد والفضل والشكر، تواصل 
الرعاية الصحية احلكومية الرسمية 

جهودها لتوفير أفضل اإلمكانات الطبية، 
وأفضل الطاقات البشرية العالجية، 
كويتية وعربية وأجنبية، منذ والدة 

النهضة والوفرة املالية بتفجر اخليرات 
الربانية الطبيعية، بإنتاج الذهب األسود 
من باطن أرضها املباركة، واستخراجه 
عبر منابعه الطبيعية، ليعم خيره داخل 
وخارج البالد لينعم بفضل اهلل العباد 

بخيراته - حتى يومنا وأعوامنا احلالية. ال 
شك ان بعض السلبيات قد تصاحب تلك 

اجلهود كأخطاء بشرية، فنية وإدارية، 
ليست عندنا ببالدنا فقط، لكنها بدول 
كبرى، أعرق وأعمق بكثير تقدما منا! 

ويكون لكل حادث حديث، رقابة حتاسب، 
من تلك السلبيات عدم األمانة بأداء هذه 

املهنة اإلنسانية! وعدم رعايتها كما 
يجب، وكيفما يكون من قبل مختصيها، 

مواطنني ووافدين! تسجلها وتدونها 
تقارير جلانها، لتطويق تلك السلبيات! 

وتشجيع الكثير من اإليجابيات، دليلها 
بروز جنوم للمهنة اإلنسانية عبر 

سنواتها وارتفاع مستواها مع تقدم 
أداء تلك العلوم هلل احلمد كما هو حالنا 

اليوم أسماء ومسميات بعالم الصحة 
العامة، والتخصصات بكل املجاالت 
الطبية بتنافس مشهود عندنا وبالد 

متاثلنا حولنا بكل التخصصات العالجية 
حكومية وأهلية، وخاصة جماعية 

وفردية مبواهب بشرية ألبناء دولنا 
لفرق طبية، أما الغريب احلاصل لبعض 

القطاعات الطبية األهلية وملا يطلق عليهم 
خصخصة! تدخلت الصفات التجارية 

للبعض بتجاوز احلد املقرر لألداء 
املطلوب لدرجة املساومة بذلك لدرجة 

ادفع أو اطلع خارج مراكزنا العالجية! 
فاحلاجة هي صاحبة دخول تلك احلاالت 
لهم مبراكزهم العالجية، وأكثر من ذلك 

بعض األمور اإلدارية للمريض الزائر 
لهم كتصديق تقرير طبي بطلب مقابل ال 

يقل عن 5 د.ك لكل تقرير صادر عنهم 

بالقطاع اخلاص يقابله باحلكومة مجانية 
التصديق!

األخطر من ذلك بعض املراكز العالجية 
مختلفة التخصصات، ودخول بعض 

احلاالت لتشخيصها للطبيب املختص 
باملركز احلكومي وبعض متخصصيه 

الوافدين لكثرة مراجعيهم، فتكون إجابة 
الطبيب، سلبية واألمور طبيعية بعكس 
حالة املريض! قد ينتج عنها انتكاسة ال 

سمح اهلل تؤدي للوفاة كما حصل أخيرا 
ألحد الزمالء رحمه اهلل! وابنتي احلامل 

لها موقف مع وصفة دكتور وافد لعالجها 
بأحد املراكز كادت تسبب كارثة! لكن اهلل 
سلم - بتصرف طبيبة أخرى وفقها اهلل 

للخير- وأمثال تلك احلاالت كثيرة مبواقع 
أخرى، يتساءل عباد اهلل عن جهاتها 

الرقابية ملتابعة تلك األخطاء واعتبارها 
قضاء وقدرا ضد مجهول طبي وعالجي! 
واملنصف اخلالق من جتاوزات املخلوق 

في هذا املجال اإلنساني الرباني يا مالئكة 
الرفق باإلنسان عندنا.

اجليش التركي يجتاح مدينة عفرين 
السورية بحجة خلق منطقة آمنة منزوعة 

السالح حلماية األمن الوطني التركي.. 
ومحاربة األكراد السوريني املسلمني، 

هذا يحدث حتت نظر الواليات املتحدة 
األميركية وروسيا.. دون أن يتم منع 

اجليش التركي من التغلغل داخل 
األراضي السورية.

اجتياح اجليش التركي لألراضي السورية 
يتسبب في قتل املواطنني السوريني 

األبرياء وإحلاق الضرر باملساكن التي 
يعيش فيها املواطنون السوريون 

املسلمون ومتارس تركيا ذلك دون 
مراعاة بأن الذي يقتل ويهدم بيته هو 

املواطن السوري املسلم.
وهل ما متارسه تركيا من اعتداء على 

األراضي السورية ضمن توجهات تركيا 
وشعارها في حماية الشعوب اإلسالمية 

من اعتداءات اجليش اإلسرائيلي ومحاولة 
احتالله لألراضي العربية؟! ال شك أن 

تدّخل تركيا في سورية أمر يخالف 
الشعارات التي ترفعها تركيا حلماية 
الدول اإلسالمية.. تركيا تقيم قاعدة 

عسكرية في قطر وتواصل اعتداءاتها 

على األراضي السورية وهل هذا ضمن 
استعدادات تركيا السترجاع األراضي 

الفلسطينية احملتلة وجندة القدس 
الشريف من األسر الصهيوني؟ وهنا 

نتساءل عن دور تركيا البلد املسلم في 
حترير القدس الشريف.. في الوقت الذي 

ترسل تركيا جيوشها إلى سورية لقتل 
الشعب السوري املسلم من حق تركيا أن 

حتمي حدودها ولكن ليس على حساب 
الدول املجاورة وحجة تركيا ال تختلف 
عن حجة إسرائيل التي حتارب الشعب 

الفلسطيني، سورية بلد حر وضمن 
الدول األعضاء في هيئة األمم املتحدة.. 
وكانت من الدول العربية التي تتصدر 

مواقع الدفاع عن األراضي العربية 
وحماية الشعب العربي.. لم تكن سورية 

في أي يوم دولة تابعة إلحدى الدول 
االستعمارية منذ حتريرها عام 1947 كان 
للجمهورية العربية السورية دور ومكانة 

في احلروب العربية ضد إسرائيل التي 
حتتل األراضي الفلسطينية، لقد شاركت 

في حربي 1967 و1973 ضد االحتالل 
اإلسرائيلي وساهمت سورية في حرب 

حترير الكويت، ونود هنا أن نذكر الدول 

العربية في اعتداءات تركيا على األراضي 
السورية.. البد أن تتحرك الدول العربية 
ومتنع التدخل التركي في دولة عربية.. 

وعدم التأثر مبواقف الدول العربية 
بعالقاتها مع الدولة السورية.. نحن اليوم 

أمام اعتداء خارجي على دولة عربية 
والبد أن يكون للعرب موقف موحد ضد 

اجتياح اجليش التركي في سورية.. والبد 
أن تقوم جامعة الدول العربية للدفاع 

والتصدي للتدخل التركي في سورية 
نحن نحذر من ذلك من أن يؤدي التدخل 

اخلارجي في سورية إلى تقسيمها إلى 
دويالت، وبذلك يكون قد ساهمت تركيا 
مع الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل 

في إجناز األهداف الصهيونية التي 
تسعى إلى تقسيم الدول العربية.

من أقوال جابر األحمد: »إن عالقتنا 
بالدول األخرى حتددها مصلحتنا 

ومصلحة أمتنا العربية وإمياننا املطلق 
بوحدة هذه األمة كأساس وهدف 

وباألخوة اإلسالمية والسالم القائم على 
العدل والصداقة القائمة على االحترام 

املتبادل«.
واهلل املوفق.

»هيومن رايتس« تقول ان الوافدين 
في الكويت معرضون لاليذاء النفسي 

واملعنوي واملادي والعمل اجلبري 
والترحيل، تقول هذا وهي ال تعلم ان 

العاطلني عن العمل من الكويتيني والذين 
يحملون مؤهالت علمية متوسطة 

عددهم باآلالف، وكذلك العاطلون عن 
العمل من الكويتيني والذين يحملون 
مؤهالت جامعية ايضا باآلالف.. ومع 

ذلك وجهت منظمة »هيومن رايتس« في 
تقريرها السنوي االنتقادات للكويت في 

ملفات عدة من بينها قضية الوافدين 
واملرأة، وعلى الرغم من ذلك اقرت بأن 

الكويت بخالف عدد كبير من الدول 
اخلليجية سمحت للمنظمة بالوصول 

الى البالد لفتح حوار بنّاء ملناقشة 
مجموعة من قضايا حقوق االنسان.

نواب مجلس األمة عندنا قدموا قانونا 
ولآلن لم يوافق عليه وهو خفض سن 
التقاعد، ألن هذا القانون لو رأى النور 
سيؤدي الى حلحلة قضية البطالة، ولو 

ان هذا القانون رأى النور )كما يحلو 
لهم تسميته( فإن مساوئه االنسانية 
واالجتماعية واملالية ستكون كبيرة، 

البعض يسأل اذن ما البديل عن تطبيق 
هذا القانون؟ هنا اطرح فكرتي وانا 
متأكدة متاما ان الفكرة سيفسرها 

البعض باجلنون واآلخرون بالعقالنية، 
لكن سأطرحها وذلك القتناعي بجديتها، 

ورغم أن ما سأطرحه هو ضد حقوق 
املرأة ورغم انني امرأة اال انني من 

اكثرهن اقتناعا مبا سأكتب، الدستور 
كفل مبادته رقم 41 حق الوظيفة لكل 

كويتي وكويتية، وهنا اشدد على كلمة 
»كويتي« اي مذكر، وهو ان تكون اولوية 

التوظيف للذكور وبعد ذلك لالناث، مع 
تشجيع االناث ماديا على االنخراط 

بالوظائف الفنية ذات الطابع النسائي، 
كالتدريس والتمريض والطب وغيرها، 

وهنا اقصد انه يجب على الدولة ان 
تعمد سياستها في التوظيف استنادا 
إلى مبدأ النوع، فمثال اذا دخل احدنا 

الى اي وزارة او مؤسسة حكومية، 
وأضع خطا حتت كلمة حكومية، إلجناز 

معاملة ما، فإنه سيصطدم بذلك الكم 
الهائل من املوظفات الالتي يجلسن على 
مكاتب من دون مزاولة اي عمل، ونرى 
ايضا ألوانا بشرية ال يصعب حتى على 
الكفيف متييزها، ومن هنا اتساءل: هل 

يستوي هدف املوظفة بأهداف املوظف؟ 
اقول رمبا يتساويان بهدف واحد 

وهو خدمة الوطن، لكن ما اقصده هو 
اختالف الطموح بينهم وكيفية حتقيق 

هذا الطموح.. ولو دخلت إلى مكاتب 
املوظفات لرأيت العجب العجاب، بالغرفة 
الواحدة اربع او خمس مكاتب يستعملها 

اكثر من 20 موظفة، يعني هذا معناه 
تكدس وظيفي واحلكومة مجبرة على 

تعيني االناث مثلما هي مجبرة على 
تعيني الذكور، فإذا كان البد من تطبيق 

قانون خفض سن التقاعد فيجب ان 
يطبق هذا القانون فقط على شريحة 

االناث ألن الذكور بحاجة للوظيفة اكثر 
من االناث، ألن اقل ما ميكن استنتاجه 
هو تأخره بالزواج وتأخره بتخصيص 

دوره بالسكن وتقدم زمالء الدراسة 
عنه وظيفيا وتأخر الدولة باالستفادة 
من خدماته وتأجيل طموحاته وعدم 

حتقيق بعض اهدافه وغيرها من اآلالم 
النفسية.. في املقابل فلننظر الى املوظفة 

وما تقدمه للدولة فهي تبدأ عملها 
بالتعرف على زمالئها وزميالتها لكي 
تقضي معهم ساعات العمل الرسمية 

باالحاديث اخلاصة والعامة، ألن املكتب 
الذي يضم عشرين موظفة موظفتان 
فقط هما من تقومان مبزاولة املهنة، 
ناهيك عن االجازات التي تتمتع بها 

املوظفة فهي حتصل على اجازة زواج 
واجازة وضع ورخصة رضاعة واجازة 

امومة واجازة مرافقة للزوج واجازة 
مرافق املريض واجازة عدة، حتى لو 

تطلقت ايضا تأخذ اجازة، اما الشاب لم 
يأت للوظيفة اال خلدمة وطنه ولتكوين 
ذاته وحتقيق طموحاته املستقبلية، لذا 

اذا طبق قانون خفض سن التقاعد فالبد 
ان يطبق على االناث فقط وبذلك سيحل 

جزء من حلحلة قضية البطالة.

noktat_dooa@hotmail.com

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

عبدالمحسن محمد الحسيني

أمينة العلي

من ينصف 
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التدخل التركي 
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نقش القلم
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