
لديها. المعتمدة الكتابة وأسلوب ضوابط مع يتالءم بما نشرها قبل  وتعديل المواد تحرير بحق االحتفاظ أخرى مع صفحات أو في «كشكول» إليها وتنشرها الواردة القراء ومقاالت «{» رسائل تستقبل
letters@alwasatnews.com  اإللكتروني البريد  - ١٧ ٥٩٦٩٠٠ فاكس ٣١١١٠، المنامة، مملكة البحرين  ص.ب ،} كشكول، صحيفة للمراسلة:

www.alwasatnews.com

12letters@alwasatnews.com
هـ   فبراير  2009 الموافق 9 صفر 1430 األربعاء  4    2343 Wednesday 4 February 2009, Issue No. 2343العدد

علي إبــراهــيــم ــي رض الــحــاج تعالى اهللا رحــمــة ــى  إل انتقل   ]
للرجال  التعازي  تقبل عامًا،   85 ناهز عمر عن علي والد المرخي
الزهراء فاطمة مأتم  في وللنساء باربار بقرية الشويخ  مأتم في

نفسها. بالمنطقة
عمر البلوشي عن محمد فاضل هوت تعالى اهللا رحمة إلى انتقل ]
حمد،  بمدينة كانو  جامع في للرجال التعازي تقبل  عامًا،  74 ناهز

حمد. مدينة 3567 طريق 454 مجمع 1204 منزل في وللنساء

راجعون“ إليه وإنا هللا ”إنا

تجاوز إشارة صفراء فتلقى كدمات
وجهه في الفلفل ورذاذ الشرطة من

يناير/   29 بــتــاريــخ مــعــي ــع  ــاوق م  ]
كبير  ـــر أم  2009 ــام ــع ال ــي ــان ــث ال ــون  ــان ك
يقف أن  والضمير  الذمة بــاب من ــب ووج
الداخلية وزارة ــي ف الــمــســئــولــون عليه 
شخص ــل  ك لمنع ــة ــازم ح رقــابــيــة بعين 
والعمل بالنظام  اإلخالل نفسه له تسول
وسلوكيات تــصــرفــات ــن م ــه ل يحلو  بما 
ــر. اآلخ لحقوق انتهاكا كانت وإن حتى
وألنني بسيط هامشي شيء معي ماوقع
يجب ال ما على حصلت  بإنصافي  طالبت
حينما الــقــصــة وتـــدور عــلــيــه. أحــصــل  أن 
الصغير أخــي ومعي سيارتي ــود أق كنت 
شارع  عند  عاما   13 العمر من يبلغ  الــذي
ــارة إش تــجــاوز على ــي ــدام وإق الــمــعــارض 
للنجدة دوريــــة هــنــالــك فــكــانــت صــفــراء، 
فرضخت التوقف، مني وطلبت الحقتني
الشرطي فنزل سيارتي وأوقفت ألوامرها
السياقة، رخصة مني وطلبا والضابط
إنني الضابط لــي ــال وق إيــاهــا فمنحتهم 
إنني ــه ل فقلت ء ــرا  ــم ح إشــــارة ــاوزت  ــج ت
على يصر فظل صــفــراء  إشـــارة  ــاوزت  ــج ت
بأنني موقفي على كذلك مصر وأنا موقفه
إن لهما فقلت الصفراء، اإلشارة تجاوزت
يصرخ فأخذ  بيننا. ليفصل المرور بيننا 
أمــورا عليك  نختلق نحن «هــل لي بقوله
طلب بعدها عموما ــودة؟» ــوج م تكن لــم 
موقع فــي ــرور م شرطي  تــواجــد  الضابط 
أخريين، اثنتين نجدة  ودوريتي  الحادثة

وصــول ــت وق إبـــان الــحــادثــة تلك  وخـــالل 
صــوب ــه ــوج ت ــرة ــاش ــب ــي الـــمـــرور م ــرط ش
يمنحني أن دون ألقواله وسمع الضابط 
خالل أقــوالــي، فيها يسمع وفرصة وقتا 
إلى خمس المرور دون الوجيزة الفترة تلك
أكن لم  أنني أوال  تتضمن مخالفات أربــع
شيء ــذا  وه السواقة رخصة معي أحمل
قد حينها  ألنــنــي ومــزايــدة؛ ــالق  ــت اخ فيه 
سألني حينما الرخصة  الضابط  أعطيت
المخالفة محضر ــي  ف دون كــذلــك عنها، 
باسمي مسجلة غير مركبة أقود كنت أنني
على فأصررت حمراء، إلشارة وتجاوزي
من هــو ــرور ــم ال أن آنــذلــك ــرور ــم ال شــرطــي 
صفراء إشارة اجتزت ذلك ألنني في يفصل
مركبتي أغلقت مباشرة حمراء. وليست
ــرور ــم ال ـــوب مــبــنــى ــا مــتــوجــهــا ص ــه ــدت وق
وكــذلــك يــالحــقــنــي حينها  الـــمـــرور  وأخـــذ 
اضطررت حتى تالحقني النجدة ــة دوري
ماتكون أشبه مالحقة عملية رأيت بعدما
سيارتي ــت  ــف أوق خطير  مــجــرم بمالحقة 
متوجها الشرطة أحد  نزل  حتى مباشرة
عن عــوضــا وضــربــنــي وصفعني نــحــوي 
وجه وفــي  الفلفل رذاذ  وجــهــي ــي ف رمــيــه 
لمجموعة تعرضي وبعد الصغير، أخي
ــود ــه ش مـــــرأى ــى ــل ـــات وكــــدمــــات ع ـــرب ض
إلى الخضوع  إلى  حالتي استدعت  عيان 
تقرير ــــدار  وإص المستشفى ــي ف ــالج  ــع ال
ألمت التي الصحية الحال يوضح طبي

طالت التي المختلفة الكدمات نتيجة بي
إلشارة تجاوزي نتيجة ذلك وكل جسدي

صفراء!
تصفيدي تـــم الـــضـــرب ــد ــع ب فــحــيــنــهــا 
برقية وســمــعــت وتــقــيــيــدي، بــالــســالســل 
الشخص «أن مفادها المايكروفون عبر
ــداء ــت االع فتم علينا االعــتــداء على ـــدم  أق
الحادثة واقعة تغيير تم إذ وضربه عليه
الفلفل رذاذ استخدام ألنفسهم بــرروا كما
ــي ردع ــل ألج فــاضــطــروا  قاومتهم بأنني 
تم ـــك ذل ــد ــع وب وجـــهـــي، فـــي  ـــادة  ـــم ال رش 
مكتوب ــرور ــم ال ــي ف ــدي ض ـــادة إف ــن  ــدوي ت
كما ــرور ــم ال ــع م ــاون  ــع أت ــم ل ــي  ــن أن عليها 
السكر فحص إلجراء طلبهم رفضت  أنني
ودونــوا مــنــي، يطلبوا لــم أنــهــم العلم  مــع 
حضاري. بشكل معي تعاملوا  أنهم ذلك
الــضــرب وآثــــار ــات ــدم ــك وال ــاري  ــض ح أي 
على وشاهدة جسدي معالم على بائنة
الى موجهة هذه رسالتي تصرفهم. سوء
للوقوف الداخلية وزارة فــي المعنيين
محاسبة منهم الواقعة ألطلب حقيقة على
وأطالبهم كرامتي  انتهاك على المسئولين 
المدبرين مــن والــقــصــاص اعــتــبــاري ــرد  ب
مجرم ــي ــأن ك أوقــعــتــنــي مــكــيــدة  ــة  ــادث ــح ل
صفراء. إلشـــارة تــجــاوزي بمجرد خطير 
ليفصل القضاء بيد أصبحت اآلن المشكلة

. فيها
المحرر) لدى والعنوان يناير(االسم 29 يوم وضربات في بكدمات المواطن إصابة فيه المدون التقرير الطبي

االستثنائية؟ الدرجة في المعلمين بين التمييز لماذا

الشمس تحت لهيب أشعة ويعملن السنوية اإلجازة راتب من محرومات

لدى شركتهن الشاقة العمل ظروف من يشكين عامالت نظافة
التي اليومية  والمأساة المعاناة فحوى أجسد األسطر هذه عبر ]
لشركة التابعات النظافة  عــامــالت نحن  وثقلها وطأتها مــن نعاني 
أن من بكثير أكبر معاناتنا الحكومية... المدارس تنظيف في خاصة
وإيصال نقل في يساهم  منها يسير  جــزء  بتلخيص ربما ولكن  تكتب
العمل وزارة في والمسئولة المعنية الجهات إلى بحذافيرها المشكلة
نلجم ونحن يومي  بشكل نعيشه الذي الردئ المستوى على  للوقوف
التي المشاكل  جل  لنا. أمل بارقة يحمل الغد يكون وعسى  عل صبرنا 
بحجة السنوية  اإلجازة راتب من إقصائنا في أوال تتلخص منها نعاني
يستخدمها التي المدة سنوات، تلك الخمس السنتين أو فترة ننه لم أننا
الشركة أن  العلم مع بها يتشدق ذريعة شركتنا عن المسئول المقاول 
مختلف مقاول جاء وكلما آخر  مقاول  على  المناقصة  ترسي سنتين كل
وذلك ذاته الكالم لنا  يحكي السنوية اإلجازة براتب نطالبه السابق عن
الضغط عن الخمس سنوات عوضا أو استكمالنا لنصاب السنتين لعدم
عامالت يتبعن توافر رغم الشمس الحارة على خالل العمل في الحاصل
نصيبنا من يكون والتعب الجهد جل  أن  إال  التنظيف في التربية وزارة
الشاق بالجهد  مقارنة العمل في راحة في الوزارة عامالت نجد حين في
طوال يتم الحكومية المدرسة في  عملنا أن  ذلك عن عوضا نبذله، الذي

تموز يوليو/  شهر في  تبدأ إجــازة هنالك كانت وإن إجــازة، دون  السنة
منحنا حتى دون  من للمعلمين الصيفية ــازة اإلج مع آب وأغسطس/ 
العلم مع  راتب ربع يمنحنا أفواهنا يسكت أن المقاول أراد وإذا رواتــب، 
وأخرى  عاملة بين متفاوتة وكذلك دينارا،  180 عن التزيد رواتبنا أن 
أسماؤنا التنظيف، شركة مع موقعة  عمل  عقود أي هنالك واليــوجــد
فيه بدأنا ــذي  ال العمل بتوقيت تالعب فيها التأمينات في المسجلة
1 سبتمبر  وتحديدا سبتمبر مطلع بدأ عملي أن رغم على ذلك على وكمثال
عن  عوضا سبتمبر،   16 في بدأ  عملي أن التأمينات في مدونة أنني إال 
ونصيبا العامالت  نحن فيها نتجمع  خاصة أماكن  لنا التوجد أنه ذلك
مهيأة غير هي والتي للمدرسة الكهرباء غرفة محل يكون المكان من
نلتمس إليها نلجأ أن المأوئ النعدام  نظرا فنضطر فيها  للجلوس  أصال
هنا سؤالي  والمتعب... المنهك اليوم  جراء  من الراحة دقائق من بعضا 
والجوالت الرقابية أجهزتكم هي أيــن العمل  وزارة في المعنيين إلــى
القطاع في العمال وأحـــوال وضــع  في النظر من العمالية التفتيشية
من حقوقنا صلب أليس التي يعملون فيها؟ الصحية والظروف الخاص
منحنا يتم هذا من بدل إذ سنوية براتب، إجازة على الحصول العمل رب
وهو أال واحدا يوما أسبوعية  إجازة نملك راتب. دون  من شهرين إجازة

صباحا   6 الساعة من أنه افترضنا لو يبدأ العمل أن كما الجمعة، يوم
متى  وإلى الظلم هذا متى إلى نتأخر. وأحيانا ظهرا  2.30 حتى ينتهي
لجهودنا المنصفة األعمال توزيع في  العادلة  التركة من نصيبنا ننال
مستلزمات توفير لنا ويتدبر يتكفل آخر سندا النملك كنساء وطاقتنا
ألنفسنا عمل إيجاد هو لنا واألخير الوحيد ومصاريفنا، فالحل حاجياتنا
المذلة. من كرامتها ولعوائلنا ألنفسنا ويحفظ الحياة علينا عبء يخفف
به االستخفاف  مــن البسيط المستوى  ــذا  ه البحريني ــال ح بلغ فهل 
في توفيرها يتم أن  المفترض  من التي الحقوق كل  من  مسحوقا وجعله
ظروف وال قوي والبيئة عمل مناسبة الراتب نوعها. كان أيا عمل أي بيئة
المدرسة إدارة بها تلزمنا شاقة أعمال  ذلك عن عوضا موائمة. صحية
صادر قانون يوجد أال  الظهيرة. عز  في  كذلك  والعمل ثقيلة أشياء  بحمل 
مابال حارة؟ والشمس الظهيرة  أوقات في العمل يحظر  العمل وزارة من
دون الحارقة الشمس  أشعة  تحت شاق عمل من يوميا  لنا  يحدث هذا
العمل وزارة في حقوقية جهة  أعلى من نطلب  أواعــتــراض،... حركة 
أبسط من المحرومين ظروف العمال البسطاء مواقع على بدقة الوقوف

اإلجازة السنوية براتب! حق وهو أال حقوقهم
النظافة عامالت من مجموعة

النتفاء السكلر مريض مات
القصوى العناية في شاغر سرير

ولكل ـــدر، وق قــضــاء ــو ه أبينا أم شئنا ــوت  ــم ال  ]
من ولكن ينتظره، حتمي أجل الوجود هذا في كائن
أسبابا هناك أن المسلمين علماء عند عليه المتسالم
وهذا األجل، بحلول وتعجل العمر تقصف ومسببات

ربيعًا. 25 ذي (...) الغالي لفقيدنا حدث ما
تبدأالمأساةمنلحظةذهابهلمستشفىالسلمانية
على الـــذي السكلر ــرض م مــن  يشكو ــان ك إذ  الطبي، 
يوم  وبعد أنه إال العالج، لتلقي 65 جناح أدخل إثره
الصحية، حالته ــاءت  س للجناح  إدخــالــه مــن ــد  واح
بكل و  األمــر ــدارك ت باإلمكان كان  ذلك رغم على  ولكن
وحدة إلى نقله  الصحية حالته استدعت ما  بساطة،
يفترض، كان  كما الطبيب من  بأمر القصوى العناية 
وحدة أفصحت عندما فعلي بشكل بدأت المأساة أن إال
استالم المريض من تمكنها عدم عن القصوى العناية

شاغرة. أسّرة وجود عدم بذريعة
نقله  من بدًال 61 لجناح نقله تم ذلك من يوم بعد و
تقريبًا يومين لمدة بقي و  القصوى، العناية لوحدة

تــزداد الصحية حالته أن حين في الحال هــذه على 
الجناح في الحياة فارق أن إلى يوم بعد يومًا ســوءاً
أسّرة بها توجد ال القصوى العناية وحدة ألن نفسه 

كما أفادت بذلك إدارة المستشفى. شاغرة
مسئولية يتحمل ــذي ال من  التساؤل: يبقى وهنا
والداه لكي يكون أراده العمر، قد مقتبل فقدان شاب في
سنبقى متى ــى وإل كبرهما؟  فــي لهما وعــضــداً عــونــًا 
تارة شبابنا بسبب األخطاء الطبية بموت مفجوعين
المستشفى وإدارة الصحة وزارة تقصير بسبب أو
الناس أرواح أصبحت وهــل أخـــرى؟ ــارة ت واألطــبــاء
بأثمان المستشفى أروقـــة بين  تباع زهــيــدة  سلعة 

بخسة؟!
الغالي الفقيد ذوي بصفتنا – نطالب فإننا وعليه
المصاب هذا في  تحقيق لجنة بتشكيل الصحة  –وزارة
الجللللوقوفعلىأسبابالوفاةوماأدىإليها،آملين
أنيؤخذالموضوعباهتمامكبيرمنقبلالمسئولين.
المحرر) لدى والعنوان (االسم

أتقدم بحريني مــواطــن ــا أن  ]
الدولة في المعنيين إلى بشكوى
قد الـــتـــي ـــالء ـــغ بـــشـــأن عـــــالوة ال
العام أيار  مايو/ شهر في طلبتها 
بضعة مــنــذ ـــرار ق ـــزل  ون  ،2008
وانعكس صدمة يمثل ــان ك أيــام
بشكلسلبيال مثيل له كالصاعقة

النازلةغيرالمصدقة.
كالتالي: كــان القرار نص فــإن

تستحق ال أنت  فالن بن  فالن «يا 
ال كيف جوابًا أريد  الغالء»  عالوة 
تتكون ــرة أس أعيل ــا وأن أستحق
قادم وطفل وزوجة وأخ والدة من
حصيلة أستحق ال  كيف قريبًا؟!
بحريني؟  ــار ــن دي  200 مــعــاشــي
كيف الأستحق وأنا أعيشمعهذه
ال كيف صغيرة؟  شقة  في االســرة 

أستحقكيف!!؟

عن المسئولين ــد ــاش أن ــا  ــأن ف
ــــادة إع ـــالء ـــغ ال ــة ــون ــع ـــع م ـــوزي ت
يعتبر ـــذا  ه ألن طلبي ــة ــع ــراج م
ــر... ــي أخ ـــؤال  س بحقي. إجــحــافــا 
ذلــك أم يستحق ــًا ــن ــواط م ــت  ــس أل
أو الوافر الراتب صاحب المواطن
ربمامنلديهلعبةالواو؟نعمربما

هؤالء هم المستحقونونحنال.  
المحرر) لدى والعنوان (االسم

الغالء عالوة من أقصي دينار 200 بحريني متزوج راتبه

الحكومية الوظيفة تنشد جامعية خريجة
البحرين جــامــعــة ــن م جــامــعــيــة خــريــجــه  ـــا  أن  ]
دراستي فترة طوال حلمي  كان البكالوريوس  بدرجة
لكي البحرين في إحدى وزارات وظيفة على الحصول
أكون بــأن  أمــل وكلي عاليا بلدي اســم برفع أتشرف 
ولكن الغالي  وطني  في  التقدم عجلة  دفع  في ساعدا 
بعدتخرجيمنالجامعةوبعدأنطرقتجلاألبواب،
ولم أجد وجهي في توصد فشيئا شيئا األبواب أخذت
سنتان تخرجي على مر فقد  ويعينني  يوظفني أحدا
في مكوثي إلى باالضافة هذا  ) عمري من ضاعت قد 

كل وضــاع السنه) ونصف  سنوات  خمس الجامعة
اليأس وأخذ ثماره أحصد  أن دون  من وتعبي جهدي
إلى هــذه برسالتي ــه ــوج أت فإنني لــذلــك ينتابني، 
ـــوزارات ال جميع في والمسئولين المعنيين جميع
سدت أن بعد لمساعدتي المدنية الخدمة وديـــوان
سبحانه اهللا بعد لي يبق ولم وجهي في جميع األبواب
مساعدتي في أمــل وكلي مساعدتكم ســوى  وتعالى

واالمتنان. الشكر جزيل مني ولكم طلبي رد وعدم
المحرر) لدى والعنوان (االسم

استثنائية درجة المعلمين بترقية والتعليم التربية وزارة قرار ]
ورفــع بالمعلم  ــاء ــق االرت نحو متميزا وتــوجــهــا نوعية نقلة بحق  ــان  ك
المعلمون انتظرها الخطوة فهذه الوظيفي،  ورضاه المعيشي مستواه
سلك ــن م ــروج ــخ ــل ل المعلمين بــعــض ــر ــط اض ـــاط، ـــب اإلح ــن  م ـــال  ح بــعــد 
أشهر ومنذ الــخــاص، حتى أو العام القطاع في وظائف إلــى التدريس
التي االستثنائية  الدرجة بشأن الحديث يتبادلون والمعلمون طويلة
عمت حــتــى ــرار ــق ال صــدر أن  ومــا الـــــوزارة، ــي ف الــمــســئــولــون  بــهــا  وعــد 
منقوصة، جــاءت الفرحة  هذه ولكن المعلمين، بين والسعادة  البهجة
األولى مهمتان شريحتان منها أُقصيت أخرى بعبارة أو اسُتثنيت فقد
سنوات   4 يكملوا لم ممن الخامسة أو الرابعة الدرجة في التعيين حديثة
بأي السادسة. الدرجة في القدامى المعلمون  هم والثانية الدرجة، في
المهمتين، الشريحتين هاتين استثناء يتم قانون أي على واعتمادًا حق

وزارة تقدمها  التي الهدية  هذه فهل المعلمين بين التمييز  هذا ولماذا 
وبقدرة الذين  الرابعة الــدرجــة في التعيين لحديثي والتعليم التربية
خسروا واآلن الكادر من األولى  المرحلة في التسكين خسروا قد قادر 
جل قضت ــي ــت وال الثانية الشريحة  ــا أم ــًا، ــض أي االستثنائية ــة  ــدرج ال
للتعليم خدمة قلبها  عصارة  وأعطت األجيال تربية في تعمل عمرها
المسئولون يسّير كيف نعرف ال إننا  الخدمة،  نهاية  جائزة هــذه فهل
سيسودها التي الفئات هذه بإقصاء تخبط هذا فهل األمور الوزارة في
سماع يقبلون فال المسئولين  من  تعنت أنه أو  بالظلم والشعور  اإلحباط
لسنا إننا للتراجع، مجال ال وكأنه الموضوع فهذا وخاصة المعلمين، 
تعطى أن يجب الــتــي ــة ــدرج ال ــذه ه فــي بحقنا نطالب  فنحن  ــرب  ح فــي 

المعلمين. بين  تمييز  دون  من  للجميع
تسعى فــالــوزارة الجميل ننكر ال إننا صراحة وبكل  نقول وأخــيــرًا

توجه عن  اإلعالن تم البداية ففي الرسالية، المهنة بهذه للرقي جاهدة
لـ7000  استثنائية درجة إقرار تم بعدها المساعدين، المدراء لترقية
المعلمين  من  700 ترقية آخرا يكون ال أن ونتمنى وأخيرًا ومعلمة، معلم
هؤالء، بين من إقصاؤنا يتم ولماذا الترقيات  هذه من نحن أين األوائل،
في البقاء بشرط يتعلق فيما وخاصة تغييرها أو تعديلها يمكن بقرارات
والتعليم التربية وزارة في  المسئولين نناشد إننا  سنوات، أربع الدرجة
نعتقد ال ــذي ال والتمييز اإلقــصــاء ــذا وه الــشــروط هــذه في النظر  ــادة  إع
وجمعية للمعلمين، االستشارية اللجنة من ونتمنى كما  متعمدًا، أنــه
الواقع، باألمر  القبول وعدم بقوة والتدخل  السريع بالتحرك المعلمين
بطرق به المطالبة يجب المعلمين  لجميع مكتسب  حق الترقية فهذه

مطالب. وراءه حق ضاع وما مختلفة،
الخباز كاظم صالح سيد

للبنين الدير مدرسة بوابة
الظهيرة وبعد  الصباحية فترتين على  يوم كل في دائمًا تعودنا  ]
تلك نشاهد أن للبنين الــديــر مــدرســة  مــن الطلبة ـــروج  وخ دخــول  عند 
من يغلق أن الشارع ويكاد  أيضًا والمرورية اللبدة البشرية  االختناقات
الرئيسية البوابة أمام وقعت مرورية حادثة كم االختناقات. هذه  جراء
اصطفاف عن ناهيك الطفولة؟ براءة ضحيتها راحت المدرسة هذه من
المروري االختناق  بذلك  مسببة الشارع في تمامًا وتوقفها  المركبات
لهذه الوحيدة البوابة هذه خالل من الطلبة أبنائنا  عبور لحين القسري
بفتح بالقيام تحثها المدرسة إدارة  إلى ُقدمت  اقتراحات ثمة المدرسة،
لكي التالميذ ودخول لخروج  المدرسة من الشمال جهة  من ثانية بوابة
هنالك وتكون  المدرسة إلى المؤدي  الشارع  في  البشري التراكم من  تحد
هذه في البت تم هل ندري ولكن ال بعضها البعض، المركبات للتداخل فك
وأيضًا الطلبة أبنائنا ال؟ حفاظًا على أرواح أم اإلدارة قبل من االقتراحات
بالنسبة تأخير هنالك  يكون ال لكي للمواطنين  العامة للمصلحة مراعاة
أخواتنا إلى  هذا باقتراحنا نتقدم أخــرى مرة الجنسين، من للعاملين
لكي للمدرسة الشمال جهة من بوابة بفتح المدرسة إدارة في الموقرات
نعاني التي المعضلة هذه على  والقضاء للجميع  متنفس هنالك يكون

سريع... االقتراح بشكٍل يفعل هذا وحبذا لو بعيد، أمٍد منذ منها
الخوخي مصطفى

 

كــتــاب وزوايــــاهــــا ــف ــح ــص ال أعـــمـــدة  ــف  ــل خ ـــوارى  ـــت ي  ]
مقل الكتاب ــؤالء ه ــن وم الــنــاس،  على عقولهم يعرضون 
الحقائق، الناس على ملبس أو بالحق ناطق أو ومستكثر،
وأسلوب نير، وفكر متدفق،  بقلم األول  الصنف  فيعطي
وعلى أسلوبه، قوالب في أفكاره، روائــع يسكب مناسب،
بضاعته يعرض التاجر كالتجار، فالكتاب زاويته، قرطاس
ــاب ــت ــك وال ــه، ــب ــاس ــن وي ــري مـــا يــعــجــبــه ــت ــش ــوق ي ــس ــت وكـــل م
في ليتوغلوا شديدين، وتركيز بعناية مقاالتهم يحبرون
أحاديثهم، بجودة والمتلقين، القراء مشاعر إلى الغوص
في يختلج أحــيــانــًا  تجده ــذي ال الــعــام، للحس ومالمستها 
يعبرون كيف يــدرون ال ولكنهم  العامة،  من كثيرة نفوس
ليبوتقها األفكار هذه بعض يلتقط الحق الكاتب أن بيد  عنه؟
األلفاظ، أفضل  لها ينتقي أن بعد  بفكره ويطرحها بأسلوبه، 
الناس عقول في لينفثها  األساليب، وأسهل المعاني، وأقرب 
سلوكهم في وتؤثر حينًا، عواطفهم وتستميل فيهم، فتؤثر
ــاس ــن ال ــوم ــم ه ــدث عــن ــح ــت ي مــن ــاب ــت ــك ــرى مــن ال ــت ــًا، ف ــن ــي ح
القارئ يجد موضوع كل يطرق أن ويحاول ومشاكلهم،
مستوحشًا، آنس أو مصيبة،  من  خفف فربما  إليه، بحاجة
وأد في  ساهم أو قضية، حل  في  شارك  أو مفزوعًا، وثبت 
يشذ أن يحاول ذلك عكس الكتاب  من  اآلخــر والنوع فتنة، 
عن باحثًا يطرقها، التي بموضوعاته القارئ ويثير بآرائه،
بردود يتلذذ أو الكتابة، على  جديدًا  كان إن سريعة شهرة
يحسنها، ال أمـــورًا  فيناقش المهنة،  قديم كــان إن األفــعــال
سهامه راش وربما بها،  له عالقة وال  يتقنها، وموضوعات 
فئة أو  كبير، مفكر نحرير،أو عالم مهاجمة في قلمه وشحذ 
إلى وأقــربــهــا الــطــرق أقصر مــن الطريق ــذا ه إذ  مــشــروعــة، 
ويدنس زاويــتــه،  ويمأل نفسه، فيشغل والظهور، الــبــروز
أعماق في يغوص  منه، طائل وال فيه فائدة  ال بما عموده
ويبحث يقصد، لــم مــا ويستنتج  الظاهر،  ويحلل الــنــوايــا،
بها، يتعامل التي بالطريقة الناس  ويقيس االحتماالت، عن
ربما ــه ألن وبــاطــن؛ ظاهر  لــه ومتحدث كاتب كــل أن  ــرى  وي
تــأويــالت يضع إذ كتاباته، فــي نفسه ــوب ــل األس استخدم 
وسكتوا واستحسنوه أراد مــا  الــنــاس فهم إذا حتى ــدة،  ع
لما وبرر ونكص، تملص وخالفوه  عارضوه  وإذا فرح، عنه
بعض في  توغلوا قد كانوا  وإن وهــؤالء يضره، ال بما أراد 
سقطات خــالل  ــن م يعرفهم لــهــم الــمــتــأمــل  فــإن  الــصــحــف، 

خذوني. يقول أن يكاد المريب إذا كتاباتهم،
عن الرضا بعدم لنطق استنطق لو المسكين القلم وهذا
أناملهم، تحت يرزح  أسيرًا أصبح أنه إال بعضهم، كتابات
فأولئك الــعــدو، بــأيــدي المحتلة الــبــالد بعض ــال  ح هــو  كما 
في ــدوا ــس وأف الظلم ــروا ــش ون والمساكين ــاء ــري األب قتلوا 
وأزهقوا حق؟ من قتلوا كم وهؤالء إصالحها، بعد األرض
دعوا أو رذيلة؟ من أحيوا وكم عفة؟ من وأراقوا فضيلة؟ من
من زينوا وكم نارها؟ أوقدوا  أو فتنة؟ من  أثاروا وكم إليها؟
أعانوه؟ ظلمه على ظالم وكم نحوه؟ الطريق ومهدوا باطل
مع وقفوا  وكم حقه؟ وهضموا مسكين على تحاملوا وكم 
بــاٍغ على يــســروا وكــم صــديــق؟ نصرة عــن وتــخــاذلــوا  عــدو 
للدفاع أقالمهم انطلقت وكم حاجته؟ طالب على وعسروا 
في تفيقهوا وكــم حــق؟  بيان عــن  وانقبضت غــاصــب؟ عــن 
علنا بالوطنية  تــشــدقــوا ــم  وك يفقهون؟ ال حيث  مــن الفقه 
وخّذلوا لــألعــداء ــوا  الن وكــم وعــمــًال؟ ــوًال ق باطنا وطعنوها 
ضدهم؟ واستبسلوا األصــدقــاء على  واستأسدوا معهم؟
دعوا وكم قيدوها؟ ضدهم كانت وإذا بالحرية طالبوا وكم
عليها؟ـ سار التي بالطريقة تهكموا فلجوا فإذا الحوار إلى
األنبياء بعد ألحد عصمة أال  بحجة انتقدوا وكم حضرواـ إن
فتفضحهم اإلخــــالص ــــوا اّدع وكـــم ــوا؟  ــب ــض غ ــدوا  ــق ن ـــإذا  ف
استعدوا وكــم مقاالتهم؟ أو محاوراتهم ثنايا في  زالتهم

تخلفوا؟ استقطبوا فإذا بها  وطالبوا للمناظرات
أنياب، عن وكشرت  ــوه،  وج عن أسفرت غــزة ــوادث وح
المدينة ــي ف الــمــخــذلــيــن ــن م صـــاروا  ــك  ــئ أول بــعــض  أن  ذلـــك 
ويتصيدون الزالت  على  يقعون وبدؤوا فيها،  والمرجفين
وهاهم ــذر، ــق ال على إال يقع  ال الــذي ــاب ــذب ال كما ــاء،  ــط األخ

غيرهم! حماسة حماقتهم تفضح اليوم
بن عبد اهللا المال  أحمد

عنهم اللثام أماطت غزة


