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صعب جداً

يف البداية ،نتوجه بال�شكر واحلمد لله
تعالى على وجود �أمرينا احلكيم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
اطال الله بعمره ،ونحن نرى هذه املنطقة
تغلي وعلى �صفيح ت�أكله نريان اجلهل،
والأح���داث الأخ�يرة التي متر بها البالد
والعباد لبع�ض االقطار والأوطان العربية
ب�شكل خا�ص واال�سالمية ب�شكل عام نحمده
ون�شكره على النعمة التي نحن فيها.
واحيانا تطرح الت�سا�ؤالت نف�سها على
�أف��ك��ارن��ا لتثري وت�يرة القلق عندنا يف
االم��ور ال�سيا�سية التي ن�شهدها يف هذه
الأي���ام العجاف التي تن�شف االري��اق،
والتي تهز الوجدان ملا متر به املنطقة
من «�رش�شحة» حيث املتغريات ،فن�صول

ال�سالم لي�س �سهال ،حتقيقه �صعب
بل رمب��ا هو �أ�صعب من احلرب
امل��دم��رة� ،إال ان��ه اف�ضل بكثري
من �سواه للحفاظ على الأرواح
مهما ك��ان الثمن ،مل اتفاج�أ
بالتحرك العماين للو�ساطة بني
واال�رسائيليني،
الفل�سطينيني
وامل�ؤكد ان الدعوة التي وجهها
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد لرئي�س
ال����وزراء اال��سرائ��ي��ل��ي بنيامني
نتنياهو ل��زي��ارة م�سقط على
ر�أ�س وفد هو االعلى م�س�ؤولية يف
تاريخ الوفود اال�رسائيلية كانت
بطلب من الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ،عبا�س زار م�سقط
�أوال يف ال��ث��اين والع�رشين من
اكتوبر ومل تذكر و�سائل االعالم
العمانية �شيئ ًا عن ا�رسائيل وامنا
حتدثت عن العالقات الثنائية
العمانية الفل�سطينية ،وزار
نتنياهو م�سقط بعد ذلك ب�أربعة
ايام يف ال�ساد�س والع�رشين من
نف�س ال�شهر حتديدا.
زي����ارة ع��ب��ا���س ت��ق��ل��ي��دي��ة من
زعيم عربي لبلد عربي اال ان
زيارة نتنياهو لل�سلطنة لي�ست
تقليدية ،ال�سيما وان ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان
النادر الن�شاط منذ تعر�ضه لأزمة
�صحية �صعبة �أوج��ب��ت عالجه
باخلارج واختياره خليفة له،
قد حر�ص على ا�ستقبال عبا�س
اوال وم��ن ث��م ا�ستقبل رئي�س
ال���وزراء اال�رسائيلي وزوجته
وبقية الوفد.
ال�صحف اال�رسائيلية مل ت�رش
ال��ى و�ساطة حمتملة تقوم بها
ال�سلطنة �إال ان وزير اخلارجية
العماين يو�سف العلوي عبد الله
فا�ض ا�ستباق ًا للت�أويل باحلديث
تلفزيوني ًا عن اهتمام ال�سلطنة
البالغ بق�ضية ال�رصاع العربي
اال�رسائيلي ،وقال ان اال�ستقرار
يف منطقة ال�رشق الأو�سط برمتها
واخلال�ص من الإرهاب يكمنان يف
الت�سوية العادلة التي تقود الى
قيام دولة فل�سطينية عا�صمتها
القد�س ال�رشقية على ح��دود ما
قبل ح��رب اخلام�س م��ن يونيو
.1967
الوزير العماين تفادى الدخول
يف م���واج���ه���ة م���ع اي ط��رف
خ�صو�صا حركتي حما�س واجلهاد
الفل�سطينيتني قائال ان م�سقط
ال متار�س دور الو�ساطة وامنا
ت�سعى الى تقريب وجهات النظر
وان امر الو�ساطة ترعاه الواليات
املتحدة .حني كتبت هذه املقالة
كنت �أتابع وقائع ا�ستقبال الرئي�س
الفل�سطيني مبعوثا خا�صا من
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ينقل
خالله ردا �شفويا من ال�سلطان
قابو�س على م��ا طرحه عبا�س
عن احلدود التي ميكن للجانب
اال�رسائيلي ان يتجاوب بها على
نحو ي�سمح با�ستئناف مفاو�ضات
ال�سالم املعلقة.

سالفة ربع دينار

وجن��ول يف غياهب ال�ضياع وي�صل بنا
امل��ط��اف �إل���ى حمطة ال��ه��دوء والرتيث
وال�صرب اجلميل وبحر احلكمة وال�سيا�سة
املرنة واالبت�سامة اجلميلة حيث نتوقف
وبكل �صمت عندما نرى ما يفعله �أمرينا
حفظه الله من اتخاذ قرارات وردود افعال
بحنكة دقيقة ،والتعامل ال�سليم وو�ضع
النقاط على احل��روف املنا�سبة ،لكي
تتلطف االجواء وتهد�أ النفو�س يف ال�سيا�سة
الداخلية واخلارجية ،لتكون النتيجة
الأمن والأمان وال�سالم ولهذا نرفع �أيادينا
ونقولها باعلى �صوت :اللهم احفظ امرينا
واط��ل بعمره ...واللهم احفظ الكويت
و�سائر بالد امل�سلمني ،و�آخر دعوانا �أن
احلمدلله رب العاملني.

بعيد ًا عن التعليم وهمومه ،تخ�ص�ص وزارة
الرتبية من العام الدرا�سي ن�رشة تتلخ�ص يف
�إ�رشاك الطالب والتفاعل مع القيم الرتبوية
واملنا�سبات الوطنية والدينية والبيئة حيث
يتم توزيع ذلك خالل العام الدرا�سي ،وتركت
باب االجتهاد والعمل لكل �إدارة مدر�سة ومعلمني
ومعلمات يف طريقة عمل االن�شطة وامل�شاريع
�أو امل�سابقات وكذلك املكاف�آت لغر�س القيم
املحددة من كل وحدة وفرتة ولت�شجيع الطالب
فيما بينهم للعطاء وخدمة البلد والعمل
التعاوين ،ومع الأخبار املن�شورة عن وزارة
الرتبية انت�رش خرب و�صورة يف مواقع التوا�صل
االجتماعي عن مكاف�آت �أحد الطالب مبلغ قيمة
ربع دينار كويتي ل�رصفه باملق�صف املدر�سي
الأمر الذي �أثار موجة ا�ستياء عارمة يف مواقع
التوا�صل االجتماعي ،حيث �أعرب �أحدهم عن
�أن الربع دينار «ف�شلة» وال يعد حافز ًا لطالب
ليوم الت�شجري ،وتطور املو�ضوع و�أخذ بعد ًا
�آخر على انه لي�س قدر وم�ستوى طالب مبلغ
«رب��ع دي��ن��ار» ،وق��د و�صل �إل��ى تدخل �أحد
الإعالميني للم�شاركة يف مثل هذه امل�سابقة
ودعوته للمدر�سة مبكاف�أة �أكرب واملو�ضوع
ي�ستحق �أكرث من ذلك ،ولي�س مكاف�أة رمزية
لتحفيز وم�شاركة رمزية بني الطالب وزمالئه
الطالب يف املدر�سة واجتهاد معلم �أو معلمة يف
جت�شيع �أبنائهم الطالب �إال �أن البع�ض� ،ساحمه
الله ،ي�أخذ �أي مو�ضوع وق�ضية �إلى منحى �آخر
يتناول فيه الت�شهري والتقليل من حجم العمل
والعاملني ومع الأ�سف!
ومثل هذه املواقف حت�صل كثريا لي�س لدى
من ال ي�شغله مو�ضوع الرتبية والطالب يف كل
حال ،و�إمنا �أي�ضا امل�س�ؤولني حينما يتفاعلون
مع ربع احلقيقة ولي�س ن�صفها هذه املرة!
كما هو احلال لأحد املعلمني املجتهدين يف
�إحدى املدار�س والذي عر�ض بفكرة واقرتحها
على مدير املدر�سة يف تفعيل قيمة «النظافة»،
وتعزيز هذه القيمة يف النف�س من خالل غر�سها
ب�شكل عميق يف در�س ون�شاط عملي عن طريقه
�سيدركون الطالب هذه القيمة ومدى �أهميتها
يف حياتهم العلمية والعملية للمحافظة على
مرافق املدر�سة واملجتمع بعد البيت ،وطرح
االقرتاح يف جمل�س االدارة املدر�سية وجرى
الت�صويت وكانت املوافقة من جميع �أق�سام
املدر�سة يف تطبيق ه��ذه الفكرة بال�شكل
ال����سري��ع ،وح��ي��ث ك��ان��ت املفاجئة! حيث
الفكرة تتلخ�ص يف �إ�شعار الطالب ب�رضورة
املحافظة على النظافة ،و�صدرت الأوامر
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ب�إعطاء عمال النظافة
�إجازة ملدة يومني ،وعدم ال�سماح لأي معلم
ب�إعطاء �أي ن�صائح للتنظيف �أو املحافظة
على نظافة املدر�سة ،وكانت الكارثة من
اليوم الأول بعد الفر�صة الثانية حيث كانت
زيارة مفاجئة لأحد امل�س�ؤولني يف الرتبية
�إل��ى املدر�سة ،الأم��ر ال��ذي اث��ار ا�ستغرابه
وا�ستياءه وغ�ضبه من الباب �إلى ال�ساحات
وامل��م��رات ،وحجم املخلفات من الأكيا�س
والعلب الفارغة وحالة من الفو�ضى ،الأمر
الذي مل يعد قابال فيه للجدل وال�سماع لوجهة
النظر والفكرة والقيمة ،فكان ال�س�ؤال املبا�رش
من امل�س�ؤول �إلى املدير عن عمال النظافة،
فكان الرد من املدير ب�أنه قد �أعطاهم �إجازة
ملدة يومني ..وقاطعه بكلمات خرجت عن
الرتبية فكان التوبيخ املبا�رش ملدير املدر�سة
عن هذه القيمة الغائبة ،وبعد ما ح�صل من
موقف ال ين�سى نقل املدير ذلك �إلى املعلم
�صاحب االقرتاح وطلب منه النقل �إلى حمافظة
تعليمية �أخرى لتطبيق هذه القيمة وتفعيلها
بعيد ًا عن املنطقة التعليمية!
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اليمن والسالم
تلعب الكويت دور ًا كبري ًا يف حل الكثري من
امل�شاكل يف اغلب دول العامل وم�ساعدة
�شعوبها وم�ساعدة مفو�ضية الالجئني
والعمل الإن�ساين  ،ملا جبلت عليه من
م�ساعدة دول العامل قاطبة ،وتويل الكويت
االزمة اليمنية اهتماما كبري ًا للو�صول �إلى
حل �سلمي ينهي هذه الأزم��ة وذلك بدعوة
الأط���راف اليمنية لو�ضع حد لنزاع دام
�سنوات عديدة ،ان الكويت يف كل منا�سبة
ومنذ �سنني طويلة ولها مواقف م�رشفة
حلل امل�شاكل يف الكثري من الدول العربية
والإ�سالمية ،وذلك الميانها الرا�سخ بالعمل
االن�ساين منذ �سنوات طويلة ايل يومنا
ه��ذا ،واال�ستجابة للأو�ضاع امل�أ�ساوية
حول العامل يعترب اهم مرتكزات ال�سيا�سة
الكويتية اخلارجية،وقد �ساهمت ب�شكل كبري
حلل م�شاكل اليمن منذ �سنوات طويلة ،ومنها
وقف ال�صدامات احلدودية بني �شطري اليمن
عام 1972انذاك ،واثمرت الو�ساطة توقيع
اتفاقية يف  28مار�س  ،1979وا�ست�ضافت
الكويت املفاو�ضات بني رئي�س اجلمهورية
العربية اليمنية علي �صالح ،ورئي�س
جمهورية اليمن الدميوقراطية ال�شعبية عبد
الفتاح �إ�سماعيل ،وتوجت املفاو�ضات التي
ح�رضها الأمري الراحل ال�شيخ جابر االحمد
بالتوقيع على بيان ال��وح��دة اليمنية،
واالتفاق على قيام جلنة م�شرتكة ب�إعداد
م�رشوع د�ستور دولة الوحدة خالل �أربعة
�أ�شهر ،ويف  23نوفمرب  1981ا�ست�ضافت
الكويت اجتماع الرئي�سني علي �صالح وعلي
نا�رص لت�صفية اخلالفات وتنقية الأجواء
بني �شطري اليمن ،وكانت تلك القمة حمطة
مهمة يف امل�سار اليمني ،وحني توترت
العالقات بني �سلطنة عمان وجمهورية اليمن

الدميوقراطية يف الثمانينات ،دعت الكويت
�إلى عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين
على �أر�ضها ،ومت االتفاق على �إنهاء احلرب
الإعالمية والدعائية بني البلدين ،واحرتام
كل دولة ل�سيادة و�سالمة �أرا�ضي الدولة
الأخ��رى ،وملبادئ ح�سن اجلوار و�أ�سهمت
الكويت يف امل��ب��ادرة التي طرحتها دول
جمل�س التعاون اخلليجي ووقع عليها علي
�صالح يف نوفمرب  ،2011ون�صت على نقل
ال�سلطة من الرئي�س �إلى نائبه ،وت�شكيل
حكومة وح��دة وطنية و�سجل الكويت
حافل باملبادرات والو�ساطات البعيدة
عن ال�شبهات ،وامل�ساعي احلميدة حلل
اخلالفات والنزاعات العربية  -العربية،
ودرء املخاطر اخلارجية ،و�إر�ساء دعائم
ال�سلم واال�ستقرار ،وتعزيز الت�ضامن
والعمل امل�شرتك ،انطالق ًا من مبادئها
و�سيا�ستها احلكيمة التي حتظى بالتقدير
واالحرتام يف املحافل الدولية ،ويعرف
القا�صي وال���داين ال���دور الكبري الذي
تقوم به ال�سيا�سة الكويتية يف ر�سم هذه
ال�سيا�سة وهند�ستها عرب ال�سنني والأزمات
والعوا�صف�،إن الكويت تقوم بدور مهم
للغاية �سواء فيما يتعلق بالعالقات بني
الدول العربية �أو يف العالقات بني الدول
العربية ومناطق �أخ���رى وع��ل��ى ر�أ�سها
افريقيا،واعتادت الكويت �أن تفتح ذراعيها
ملن يجنح �إلى ال�سلم ،و�أال تدخر جهد ًا يف
�صنع الوفاق ،لوقف النزف و�إحالل ال�سالم
وبناء اليمن ال�سعيد.
ختاما نتمنى من الأخ��وة يف اليمن تغليب
امل�صلحة ال��وط��ن��ي��ة العليا واحل��ف��اظ
على الوحدة الوطنية اليمنية والن�سيج
اليمني ...ودمتم
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تجار البشر

 ...من يردعهم؟

االنتقاد الوحيد الذي ي�صدر عن
منظمات حقوق الإن�سان العاملية
للكويت �سببه جت��ار الب�رش،
املتاجرون ب��الإق��ام��ات� ،أولئك
ال��ذي��ن ميت�صون دم���اء النا�س
الفقراء وي�أخذون �أموالهم مقابل
اعطائهم «فيزا» لدخول الكويت،
ثم يرتكونهم يف ال�شوارع ،بال
م�أوى وال عمل وال رواتب.
ه������ؤالء امل���ت���اج���رون بالب�رش
ي��ت��ق��ا���ض��ون م��ئ��ات الآالف من
الدنانري ي�أخذونها من العمالة
الفقرية الباحثة عن لقمة العي�ش،
ثم يبتزونهم كل عام ،حتى انهم
يتقا�ضون �أك�ثر من  400دينار
مقابل التنازل عن العامل ومنحه
حق حتويل �إقامته.
هل يعقل ان احدى ال�رشكات جتلب
مئات العمال من اخلارج ،وت�أخذ

اع
كـالراعي يـرعى حول الحمى ..وُ ..ك ُل ُّك ْم َر ٍ

من كل عامل  800دينار ،ثم تتخلى
عنهم وترتكهم يواجهون اجلوع
والإفال�س ،وال �أحد يت�صدى ملثل
ه�ؤالء املتاجرين ب�آالم النا�س.
وللأ�سف هناك من يدعي حر�صه
على ح��ق��وق ال��ب����شر ،ويطالب
بت�رشيعات تنظم هذا الأمر ،لكنه
يزيل القناع عن وجهه ليت�ضح انه
و�سيط ل�رشكات العمالة ،يدافع
عن م�ستغلي النا�س ليقب�ض ثمن
ذلك ،من دون ان يتحرك �ضمريه
�أو تردعه �أخالقه.
�أمتنى ان ن��رى حترك ًا حكومي ًا
�رسيع ًا وحازم ًا وحا�سم ًا لردع
ه�ؤالء املتاجرين بالب�رش ،وو�ضع
حد لت�رصفاتهم غري امل�س�ؤولة،
وحما�سبتهم عما �أحلقوه من �أ�رضار
بال�سجل النا�صع حلقوق الإن�سان
يف الكويت.
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موجها ل�سيدنا ادم النه م�س�ؤول
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َو َه َدى « »122طه .قال ر�سول الله
�صلى الله عليه و�سلم�« :إِذا ُروِ َي
عني َح ِديث فاعر�ضوه َعلَى كتاب
الله  ،فَ ���إِن َواف��ق فاقبلوهَ ،و�إِن
وه».
َخالف فَ ُّ
رد ُ
فقالوا :احلديث �ضعيف بل مو�ضوع
وال ي�صلح االحتجاج ب��ه وبذلك
نكون قد انهينا �شبهة منكروا ال�سنة
الذين يحتجون بهذا احلديث.
احل��دي��ث��ان ال�سابقان «ال��راع��ي
والرعية» حجة على ان هذا احلديث
من اقوال �سيدنا ر�سول الله.
مما �سبق جند ان هذا احلديث �أي�ضا
من اقوال ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم وهو الأ�سا�س الذي و�ضعه
لنا ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم حتى نفرق بني �أقواله �صلى
الله عليه و�سلم من املكذوبة وهو
�أ�سا�س علم البيان فيما انزل للنا�س
من التبيان« .م�صنف علم البيان
فيما انزل للنا�س من التبيان».

