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مت االستجواب 
وأغلقت األبواب!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

ال شك أن العديد من دولنا العربية تعاني الكثير من املشاكل، 
منها ما هو خطير ومنها ما هو خطير جدا، ولديها قضايا شائكة 
وملفات مركبة ومعقدة بشكل عميق وحتتاج للنظر إليها بعني 

املخلص القوي األمني.
نعم، هناك مشاكل نستطيع ترحيلها إلى وقت آخر، وهناك 
ما نستطيع التمرحل والتدرج في حله، ولكن بكل تأكيد هناك 

منها ما ال يحتمل التأجيل أو الترحيل.
< < <

ال شك أن العنصرية الدينية والطائفية مقيتة ومميتة، ولكنها 
ليست مستحيلة على العالج وباإلمكان التعامل والتعايش السلمي 
بشــكل إيجابي معها، وذلك بتهميش بعض اخلالفات الفقهية 
املتطرفة والتقريب بني األديان واملذاهب والسمو فوق املختلف 

بشأنه والتركيز على املشتركات.
ومما ال شك به أيضا أن العنصرية الطبقية حتمل قدرا كبيرا 
من النرجسية والنظرة الدونية من بعض فئات املجتمع لبعض 
الفئات األخرى، ولكننا بشــكل أو بآخر نستطيع إذابتها بعمل 
بعض اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية والتقريب والعدل 
واملســاواة بني الطبقات، وجعل األغلب في طبقة واحدة وهي 

الطبقة الوسطى أو ما يدور في فلكها.
< < <

ولكن األخطر يكمن في االنحرافات للنفســيات املشوهة 
واملتمثلة بأسوأ أشكال اإلثنيات، وهي اإلثنية العرقية أو اإلثنية 
القومية على وجه اخلصوص، فهذه في حال جتذرها بأي مجتمع 
ال عالج وال حل لها ألنها تغلق الباب على أي اندماج أو انصهار 
أو ذوبــان لبعضها أو كلها في بعض أو كل القوميات األخرى، 
ومن املفارقات العجيبة أنها حتاول إيجاد ما يحول دون التقائها 
أو تعاونها مع اآلخرين، واملفارقة األعجب أنها تبحث عن افتعال 
العداء مع القوميات األخرى داخل الُقطر الواحد واألمة الواحدة.

< < <
هذا ما توصلت له من خالل بحوث ونصحت به كثيراً وهو 
أن األيديولوجيا (الرافضة لآلخر) واملختلفة معه اختالف تضاد 
ال تصلح للقطر الواحد واألمة الواحدة (في حال وجود أمة واحدة 
موحدة)، إمنا األيديولوجيا إن كانت مقبولة ومعقولة فهي للوطن 

باجتاه األوطان األخرى ولألمة باجتاه األمم األخرى.
< < <

يجب على الدولة واألمة الواحدة مراعاة كل األطياف املكونة 
لها، والتي من حقها الوجود واالنتماء والعمل والعطاء في ظل 
وحتت األيديولوجيا والسياســات العامة للدولة واألمة، وهذا 
األمر بإيجابياته وســلبياته وأوامره ونواهيه البد أن يخضع 
ملا أســميته «مثلث االحتماالت»، وهو عبارة عن ثالث صفات 
ال يخرج عنها العنصر البشــري في تعاطيه مع األحداث وهي 

بشكل مختصر كاآلتي:
املتقوقعون: وهم دائما منكفئون على ذواتهم ومتقوقعون في 
موقع محدد وثابت غير متغير ال يؤثرون وال يتأثرون بغيرهم.

والواقعون: وهم أولئك الذين يقعون دائما وأبدا حتت فرضيات 
وأحالم مستحيلة غير قابلة للتطبيق، ويعيدون نفس اخلطوات 
ويتوقعون نتائج مختلفة، وهذا أمر مستحيل بطبيعة األشياء 

ألنك عندما تعيد نفس اخلطوات حتما ستجد نفس النتائج.
والواقعيون: وهم الذين يتعاملون مع الواقع بتوازن ومواءمة، 
ومن خاللــه يحاولون صنع وخلق البيئــة واألرضية املمكنة 
واملالئمة للتطوير واالجتاه نحو األفضل، وان وجدوا أن طريقة 
معاجلتهم للوضع غير مجدية وان مــن األجدر تغيير طريقة 
تفكيرهم ومعاجلتهم لألوضاع فهم ميلكون الكثير من املرونة 

العقلية والذهنية والنفسية للتغيير. 
< < <

هذا بشــكل نظري وبحثي، ولكن بشكل شخصي وعملي، 
وفي هذا السياق ومن واقع جتربتي كنت دائم احلث على تضمني 
البيانات والتصريحات والشعارات والهتافات «السياسية» كل 
احلاالت الوطنية، حتى يجد كل املواطنني ذواتهم فيها ويعتبرونها 

معبرة عن تطلعاتهم جتاه ما مير بأوطانهم.

تابع اجلميــع مناظرة وطنية 
وفيــة مخلصة الســتجواب راق 
لوزيــر راق ونائــب مخلص، كل 
منهما كان يتسابق للصالح الوطني 
العــام، ليعلن في نهايتــه البيان 
الهام: «إن  الدميوقراطي  الكويتي 
دميوقراطيتنا، ودستورنا بالطريق 
املطلــوب للتصحيح» لهذا امليدان 
وأمثاله على جدول غســيل الذمم 
وتنظيفها وتلميعها للعالم الواسع 
القريب منا والبعيد عنا نؤكد «هاذي 
الكويت صلوا على النبي.. لقدميها 
وحاضرها ومستقبلها، ترسم وتبني 
خطوات كرامتها شامخة بني األمم 
مهما ترامت األبعاد وزادت املطبات، 
والتغيرات حولنا لدرجة التشكيك 
فيما نحن فيــه من لغط وغوغاء، 
وتســلط معد ومرصود لكســر 
الدولية  مكاسبنا، وابتزاز مواقفنا 
الوطنية للعروبة وأصالتها ولديننا 
وسماحته والدور الكبير إلنسانيتها 
بني األمم حلكامها وأصالة محكوميها 

اليوم ودوم».
ولعل ردود وسالســة، ولباقة 
نائب رئيس وزرائنا ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي بكل نبرات 
تصريحاته ومداخالته وتطلعاته كانت 
وفق منهاج راق يعني مســتقبال 
صافيا وافيا يقول بقناعة: «الكويت 
أمانة ورقبتي ســدادة حملّب وفّي 
صادق ألهله وبالده ترفع له القبعات 
والعقل بكل جتاوب وتعاون للمزيد 
بدليل أرقام تزكيته، وموازاة أرقام 
معارضته، والتي تشكل رصيدنا 
الوطنــي الدســتوري، لإليجابي 

والسلبي بتجربتنا املباركة».
 ولنوضح كأغلبية صامتة لنوابنا 
الكرام أهمية حتّري الدقة في العمل 
البرملاني الناجع الناصع املثمر وفائدة 
ذلك للوقت وبذال للجهود املطلوبة 
لتطلعات ناخبيكم  بكل دوائركم، 
وأن يكون ذلك قوال وعمال ملموسا 
ومحسوسا لكال السلطتني تنفيذا 
وتشريعا لردع ما يذاع ويشاع من 
أوجه فساد ومفسدين بكافة ألوانها 
ومواقعها، ولتضييع الفرصة على 
املغرضني واحلاقدين، واملدمرين 
لنسيج أهل الكويت بالفتنة، وثرواتها 
البشــرية ببث الســموم وأنواع 
لتدمير شبابها وازهاق  املخدرات 

أرواح بريئة بسببها!
< < <

لدينــا منوذج حي موســمي 
ملجهــودات املزارعــني باحلرص 
على تنمية ثروة الكويت الزراعية 
واحليوانية، ونتمنى تناول هموم 
مزارعيهــا واالهتمام مبتطلباتهم 
كرافد ألســواقها مبا يقدمون من 
الثروات  تلك  لدعم  جهود وأعمال 
الغالية، إضافة إلى دورهم في حفظ 
األمن الغذائي فــي البالد وتقليل 
عمليات االستيراد، املر الذي يتطلب 
وقوفا حقيقيــا مع املنتج الوطني 
وتنميته، طالت أعماركم وبارك اهللا 
جهودكم وتناقصت معاناتكم املشار 

اليها واهللا املستعان.

وآخرها املبادرة اخلليجية إلى لبنان.
وهكــذا، فإن الكويت لم تترك 
يوما بلدا فــي العالم يعيش أزمة 
وفوضى سياســية أو إنســانية 
إال وقدمت يــد العون له، فعراب 
الديبلوماسية الكويتية سلم اإلرث 
السياسي لوزير اخلارجية الشاب 
النشيط، والذي فعل الكثير منذ أن 
تولى وزارة اخلارجية، والشاهد 
اإلعــالن عــن عــودة العالقات 
اخلليجية - اخلليجية، وهذه هي 
الكويتية احلاضنة  الديبلوماسية 
لألزمات اخلليجية والعربية.. خط 
ســير سياســي منتظم بهندسة 
املسطرة والقلم، ثوابت سياسية 
ونهج ملدارس الديبلوماسية الدولية، 
وستبقى وزارة اخلارجية الكويتية 
وبتوجيهات قيادتنا احلكيمة عالمة 
فارقة فيما حققته على مســتوى 
املساعي وحل األزمات واحتضانها 
ومعاجلتها فيما يصب في مصلحة 
الدولي واالرتقاء  السالم  حتقيق 

بشعوب العالم.

د.أحمــد ناصر احملمــد ووزراء 
الكويتيــون من قبله،  اخلارجية 
تلك املدرسة التي أسسها وأدارها 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، ووضع قواعدها 
حتى نال وسام قائد اإلنسانية فمن 
مؤمترات املانحني لسورية والعراق 
وإلى سياســة اإلعمار في الدول 
الفقيرة والنامية إلى مناقشة القضايا 
اإلنسانية ودعمها، وإلى احلراك 
على مستوى املبادرات السياسية 

والالفت حترك وزير اخلارجية 
الكويتي على مســتوى احتضان 
األزمات السياسية العربية وحلها 
كما عهدنا الكويت دائما ممثلة بزعيم 
الديبلوماسية اخلليجية والعربية 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيــب اهللا ثراه، وحرص 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد على وحدة الصف العربي، 
تلك املدرسة السياسية التي ينهل 
منها اليوم وزير اخلارجية الشيخ 

عقد اجتماع الوزراء العرب قبل 
أيام في قصر السالم على خلفية 
معاجلة األزمة اللبنانية واألوضاع 
االقتصادية املتدهورة هناك وسحب 
السفراء بني دول اخلليج ولبنان، 
الديبلوماســية  وعليه نشــطت 
الكويتية بتقدمي املبادرة اخلليجية 
املكونة من ٣ مطالب، على أن يكون 
الرد في الـ ٢٩ من يناير، وجاءت 
الردود مع وزير اخلارجية اللبناني 
عبداهللا بوحبيب، ونوقشت خالل 
اجتماع وزراء اخلارجية العرب في 

الكويت.
وجاء االجتماع في الكويت بعد 
أن تسلمت الكويت رئاسة املجلس 
الوزاري مــن دولة قطر بصفتها 
للمجلس  السابقة  للدورة  رئيسا 
الوزاري، وذلك خالل اجللســة 
االفتتاحية الجتماع الدورة العادية 
الـ ١٥٦ ملجلس جامعة الدول العربية 
في القاهرة سبتمبر املاضي، ممثلة 
الشيخ  بشخص وزير اخلارجية 
د.أحمد الناصر في سبتمبر املاضي.

يعد االحتكام لإلرادة الشعبية، واحترام خيار الناخبني القادم 
عبر صناديق االقتراع، والتعامل مع احلكومة املنتخبة كحكومة 
شــرعية متثل إرادة منتخبيها من أبرز مالمح الدميوقراطية، 
والتي تســقط مرارا وتكرارا من الغــرب عندما تصل جهات 
إسالمية الى الســلطة في انتخابات حرة ونزيهة لتشهد على 

نكوص الغرب على عقبيه.
ولعل ما فعله الغرب، مبقاطعته وحصاره حلكومة حماس 
املنتخبة عام ٢٠٠٦ خير شــاهد على ذلك، لتنتقل العدوى من 
احلكومات واالعالم الى بعض الفئات من شعوبها كما عكسته 
اســتطالعات الرأي التي نفذت عقب فوز حماس، حيث أظهر 
اســتطالع  Gallup  فبرايــر ٢٠٠٦ أن ٥٧٪ يعتقدون أنه يجب 
على الواليات املتحدة عدم تقدمي أي  مســاعدات مالية حلماس 
التي تقود الســلطة الفلسطينية، في حني أن ٣٠٪ يعتقدون أن 
املساعدات يجب أن  تعطى في حال وافقت حماس على االعتراف 
بإسرائيل، وهكذا هي احلال في العديد من االستطالعات التي 
بينتها في كتاب «الصراع العربي االسرائيلي في استطالعات 
الرأي األميركية» الصادر عن املركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات.
ومن جهة أخرى، يســاوي الغرب بني العنف املفرط وغير 
املشروع املوجه ضد األبرياء من املدنيني واملقاومة املشروعة 
ضد االحتالل التي كفلتها كل الشرائع واملواثيق، ويساوي بني 
اجلالد والضحية، وقد ميعن فــي تطرفه فيقلب احلق باطال 
والباطل حقا بأن يحمل الضحية كامل املسؤولية، كما جاء في 
  PEW  العديد من اسئلة استطالعات الرأي حيث كشف استطالع

 عقب حرب ٢٠١٤ علــى غزة، أن ٤٠٪ من األميركيني يرون أن 
حماس هي املســؤول األكبر عن العنف، مقابل ١٩٪ فقط ممن 

يرون إسرائيل كذلك، و١٤٪ ممن يساوون بني الطرفني!
وفي اســتطالع  Gallup  في ذات الفتــرة، اعتبر ٤٢٪ من 
األميركيني أن هجمات إسرائيل على حماس مبررة مقابل ٣٨٪ 
يرونها غير مبــررة، وعلى اجلانب اآلخر، اعتبر ١٤٪  فقط أن 
هجمات حماس على إسرائيل مبررة بينما يراها ٦٦٪ غير مبررة!
وعقب احلرب األخيرة على غزة في ٢٠٢١، اظهر استطالع 
 Harvard CAPS-Harris أن ٦٠٪ مــن األميركيني حملوا حماس 
املســؤولية عن العنف وســفك الدماء مقابل ٤٠٪ ممن حملوا 
إسرائيل املسؤولية عن ذلك. كما عبر ١٧٪ فقط عن نظرة مفضلة 
جتاه حماس مقابل ٥٠٪ عبروا عن نظرة  مفضلة جتاه إسرائيل، 

ويبدو األمر مفرطا في االختزال حني يطلب من املرء التعبير 
عــن موقفه من جهة ما مبجرد كونها مفضلة أو غير ذلك، في 
إهمــال لكثير من التفاصيل التي لــو أخذت في عني االعتبار 

لكانت احملصلة مختلفة!
 The University of Maryland’s  وعلى ذات اخلط، كان استطالع
Critical Issues  بإشراف مديره د.شبلي تلحمي عام ٢٠٢١ ، والذي 
وإن لم يذكر فيه اســم حماس صراحة، إال أنه اظهر أن ٣٢٫١٪ 
من األميركيني يحملون الفلسطينيني مسؤولية العنف، مقابل 
١٩٫٢٪ ممن يلقون باللوم على إسرائيل، و٤٣٫١٪ ممن يحملون 

املسؤولية للطرفني!
وإذا كانــت هذه اآلراء تعكس موقفــا ظاملا ومتحيزا، فإن 
األســوأ منها هو حتولها الى قرارات حكومية ملزمة، تفرض 
علــى البعض ضرورة االلتزام مبا ال يقرون به أصال، كما هو 
احلال مع قرار احلكومة البريطانية، في نوفمبر املاضي، بحظر 
حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري، في كامل أراضي 
اململكة املتحدة، على اعتبارهــا «منظمة إرهابية»، مع حتذير 
املنتمني إليها واملناصرين لها من عقوبات الســجن املشددة، 
وهو موقف جديد يضاف الــى رصيد احلكومات البريطانية 

املنحازة عموما لصالح الصهاينة!
وبرغم أن بعض الفئات فــي الغرب، مثل الدميوقراطيني، 
تختلف في آرائها جتاه القضية الفلسطينية وحركات املقاومة، 
إال أن النتائج العامة تعكس نظرة الغرب املركزية لنفسه، وكيف 
أنــه يريد دون وجه حق أن يفرض رؤيته على بقية العالم في 

تعريف اإلرهاب والعنف.

 عالم اآلراء

«حماس» 
واملكيال 
املزدوج!

samir@worldofopinions.orgد.سامر أبو رمان

عززها بعد ذلك االحباط وبعد كل 
تلك اخليبات التي كادت ان تنال منك، 
واشعرتك بعدم االنسجام مع واقعك.
بل كن على يقني تام وان مررت 
مبا مررت بــه، إال ان هذا ال يعني 
أنك شخص ال تستحق العيش مرة 
اخرى في هذه احلياة كغيرك، فما 
هي إال مجرد مطبات مؤقتة وامور 
ظرفيــة ال اكثر، مطبات علها تريد 
أن تخبرك وفي ذات الوقت تعلمك 
كيف تتخطى اصعب ممرات حياتك 
وتصقلك وتقويك، وعلها تريد ان 
تعلمك ايضا كيف تستخدم عقلك 
بعد كل تلك االمور التي مرت بك، 
لتتدارك نفســك ولتعيش بسالم 
ذهني وروحي ونفســي، محافظا 

على رباطة جأشك.
وان حصلت بعض األمور غير 
املتوقعة لك، وسببت بعض التعثرات 
في طريقك، إال انها تبقى في النهاية 
عبارة عــن دورات حياتية، تنتهي 
واحدة حتى تبدأ بأخرى.. فال تيأس.

ايضا ســببا الن يعقدك وللتردد 
يتركك وعن كل خطوة جديدة يبعدك، 
وكما يقال: «اعتبر اخطاءك وعيوبك 

وسائل تعلم».
وعزز لغة روحــك وذاتك وان 
غمرتك وزادت عليك احزانك وامتأل 
داخلك بفوضى ضياعك وشتاتك، 
عززها واياك واالستسالم لتكشف 
عن خبايا نفسك واثر عمقها، فال 
روح بغير لغة، وال لغه بغير روح، 

ضياع حلظاتك، وال تضغط أكثر من 
الالزم على نفسك وذاتك، فتفاصيلك 
املبعثرة وتعبك الذي تضمره بداخلك 
لن ينتشله ويغيره احد غيرك، فال 
تتبع أسلوب حياة تدميريا تنهي به 
قيمة وجودك، بل كن ثابتا ومتماسكا 
وقريبا من روحك وكيانك، وتعامى 
عن اخفاقاتك لتبدأ من جديد، كي 
ال جتعل منها سببا يقتلك وارضا 
تســقطك، كما ال جتعل من فشلك 

حاول بقدر اإلمكان أن تنسى ما 
مضى من عثراتك وتناقضاتك، وابتعد 
عن كل مصدر إلحباطك، ال تلتفت 
لكل ما يهبط عزميتك واصرارك، 
وتأكد أنه ال أحد يعرفك قدر نفسك، 

مهما كانت حياتك.
وسامح نفسك ايضا على جميع 
عيوبك واخطائك، فبقاؤك في الفراش 
باملنزل  رغم استيقاظك، وانعزالك 
واعتذارك عن مواعيدك وانطوائك، 
وتقاعســك وتثاقلك وتنصلك من 
مسؤولياتك وكل ما هو مهم يتعلق 
بك، وكتم مشاعرك لفترات طويلة 
وعدم البوح عما يختلجك وكبتك، 
وجتاهلك مليولك وابسط اهتماماتك، 
ذلك ولعــدم وجود مخرج عاطفي 
لك.. كل ذلك لن يغير شيئا ابدا لكنه 
سيزيد في املقابل من تعبك نفسيا 

بصورة اكبر.. ومن عدم مباالتك!
فال تعتد على أن تعطي األحداث 
فوق حقها، كي ال تتعثر وتتخبط أكثر 
مما انت فيه، ومن ثم تندم كثيرا على 

في سياق احلياة

مخرج عاطفي
فاطمة املزيعل

في صورة حوافز غذائية ال ميكن مقاومتها من جانب الطفل.
وهناك العديد من الدراسات عن زيادة أوزان األطفال وارتفاع 
معدالت الســمنة بينهم ضمن تداعيات القيود واحلظر بسبب 
التصدي جلائحة «كورونا» وعدم االهتمام بالنشــاط البدني 

تكشف أجساد أطفالنا في جميع املراحل العمرية عن زيادة 
الوزن والســمنة، وقد تصل إلى الســمنة املفرطة أو املرضية 
وهي بوابــة كبيرة ملرور مرض الســكر وأمراض كثيرة كان 
ميكن الوقاية منها إن كانت لدينا استراتيجية واضحة محددة 
األهداف والغايات واملسؤوليات للتصدي للسمنة وزيادة الوزن 
بني األطفال ومتابعة تنفيذ مثل تلك االستراتيجية بطريقة علمية 

والتزام تام من جانب املتخصصني.
وفي هذا السياق، فإن أطفالنا أصبحوا ضحايا لتأثير اإلعالنات 
غير املسؤولة عن وجبات وأغذية غير صحية إلى جانب العروض 
املقدمة عند الشراء بينما اجلهات املسؤولة قد ال تهتم بالتوعية 
والتحذير من أمراض األطفال املرتبطة بزيادة الوزن والسمنة، بل 
إن هناك دراسات عن تأثير سمنة األطفال على التحصيل الدراسي 
فضال عن أن حقوق الطفل في التغذية الصحية يجب التوعية 
بها وصونها وعدم ترك تلك احلقوق تنتهك من خالل إعالنات 
غير مسؤولة تنشر في معظم األحيان على املواقع اإللكترونية 
ووســائل التواصل دون رقيب أو أن العروض تقدم لألطفال 

والتغذيــة الصحية لألطفال، حيث إننا إن لم ننتبه إلى التغذية 
الصحية لألطفال وحماية حقوقهم للحصول عليها فإن األجيال 
القادمة قد تشكو من األمراض ذات العالقة بالسمنة وزيادة الوزن 
مثل الســكر وأمراض الغدد وغيرها من األمراض املزمنة، وقد 
تكون التكلفة باهظة على املجتمع وعلى خطط وبرامج التنمية 

التي متثل الصحة الدعامة األساسية لها ومحورها الرئيسي.
وأمتنى أن أرى قريبا استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي 
للسمنة وزيادة الوزن بني األطفال يشارك في وضعها وتنفيذها 
وزارات وإعالم مســؤول إلى جانب دعــاة حقوق الطفل ألنها 
ليســت ظاهرة صحية فقط بل هي حتد أمــام خطط التنمية 
الشــاملة ويجب أن جتد االهتمام واألولوية كمشروع رئيسي 
ضمن خطة التنمية الشاملة بالبالد وإدراجها كالتزام سياسي 
وتنموي ضمن برنامج عمل احلكومة اجلديدة باالسترشــاد 
باملؤشرات واإلحصائيات التي تدق ناقوس اخلطر بشدة حول 
مستقبل صحة األطفال بسبب السمنة وزيادة الوزن وتداعيات 

التسويق غير املسؤول ألغذيتهم.

ألم وأمل

التسويق
غير املسؤول 

ألغذية األطفال
د.هند الشومر

سلطنة حرف

الديبلوماسية 
الكويتية وحّل 
األزمة اللبنانية

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

وجهة فكر

العنصرية اإلثنية.. 
والعبثية األيديولوجية

ومثلث االحتماالت!

hmmad _ alnomsy@yahoo.com حماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy

في هذه احلياة هناك مآس كثيرة ومشــكالت غالبا ما يكون 
ضحيتها أطفال أبرياء كما هو حال اللقطاء، فما أبشــع أن ترمي 
أم بطفلها في حاوية قمامة أو عند باب مسجد فتترك وليدها في 
العراء يبكي دون أن يسكته أحد فتعّرضه لقسوة األيام ومرارتها 

وهو ما زال في مهده.
فأي بشــاعة تلك التي جتعل أماً تضحــي بجنينها رغبة في 
التخلص من العار والفضيحة فترمي بجزء من جسدها في الشارع، 
وهذه من مفارقات احلياة أناس تتمنى الطفل وأن تنجب وآخرون 
يرمون بأطفالهم في الشوارع حتى القطط ال تفعل ما يفعله البعض.

إن بشاعة مثل هذه احلادثة بالتأكيد حتتاج إلى هجاء طويل ملثل 
هذه النوعية من األمهات واآلباء، واليوم رسالتنا لذلك اللقيط الذي 
كبر وال يعرف من هم ذووه ال يعرف اســم والديه وال هويتهما 
وال جنسيتهما فقط مالمح إما أن تكون تشبه العرب أو اآلسيويني 
أو األوروبيــني، مالمح حتدد على األقل إلى أي عرقية قد ينتمي 

والدا هذا الطفل أو أحدهما.
إال أن هذه الفئات املستضعفة البد من دعمها، فعلى الرغم من 
وجود االحترازات األمنية التــي تكفل التعرف على هوية هؤالء 
اآلباء، إال أن األلم الذي يعتصر قلب هذا الطفل أو هذه الطفلة بعد 

أن تكبر هو اكثر ما يؤرق البشرية جمعاء.
إال أن معاناة هذه الفئة من البشر ال تكون إال باملصارحة وبكلمة 
«ال حتزن لعله خير» وهذه حقيقة، فهناك أشــخاص ينتمون الى 
بعض األسر يتمنون لو كانوا لقطاء عوضا عن اآلالم التي يتسبب 
بها لهم والداهم، فكم من جرمية ارتكبها أب أو أم في حق أبنائهم، 
حتى أنها وصلت في بعض احلاالت للقتل والعياذ باهللا، وهذا أبشع 
من اإللقاء في حاوية املهمالت، فهناك آباء وأمهات تسببوا بأمراض 

مزمنة وعاهات ألطفالهم.
وهناك من ميتلك العديد من األقارب، إال أن أقاربه تبرأوا منه، 
فما فائدة أن تعرف عائلتك ويكون جرحك وأملك بسبب هذه العائلة، 
فضال عن املشكالت والهموم الكثيرة التي يتسبب بها األقارب.

وعليه، فمن يعتقد انه مظلوم ألنه ال يعرف عائلته قد تكون 
معاناتــه أخف بكثير ممن يعرف عائلته وارتكبت بحقه جرائم ال 
تعد وال حتصى، فضال عن تشــويه السمعة، فمن يشعر بالعار 
ألنه لقيط، فليحمد الرب على أن ال أحد يعايره بعائلة أشيع عنها 
الســرقة وتلطخت أياديها باملال احلرام أو بدماء األبرياء، أو دفع 
ثمن ظلمهم للفقراء واملســاكني أو أشــيع عنهم جتارة اخلمور 
واملخدرات، فأصبح ال يقوى على رفع رأسه أمام الغرباء واضطر 

ألن يعتزل املجتمع الذي يعيشه من وصمة العار.
لذلــك ال داعي ألن يحزن اللقيط علــى وضعه وأن ال يعاير، 
فكم من أصحاب األسامي يتمنون اخلالص منها ألن أسماء آبائهم 

وأمهاتهم حملتهم العار والفضيحة، فكما قال الشاعر:
ليس الفتى من يقول كان أبي

ولكن الفتــى من قال ها أنا ذا
لذلك، فمسؤولية دمج اللقطاء في املجتمع ومحاولة التخفيف 
من اخلزي والعار الذي يشعرون به هذه مسؤولية اإلعالم بالدرجة 
األولى، فضال عن ضرورة جترمي أي عبارات غمز وملز وحتقير 
وتنمر يتعرض لها هؤالء اللقطاء، وهذه مســؤولية مجتمعية ال 
تتوقف عند حدود دولة معينة، فاملسؤولية اليوم أصبحت دولية 

ألنها قضية املجتمعات كافة وهي عابرة للحدود.

ال حتزن ألنك لقيط!
بقلم: عزة الغامدي


