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حسن الهداد

دالل عبدالرزاق مدوه

غدا 29 يناير، احتفل مرتني، االحتفال األول أشارك 
أهل الكويت فرحتهم بالذكرى التاسعة لتولي صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
أما االحتفال الثاني فهو االحتفال الشخصي بعيد 

ميالدي الذي يصادف املناسبة الكرمية اخلاصة 
بتولي سموه مقاليد احلكم.

في هذه املناسبة اجلميلة ال بد أن أشير الى بعض 
األحداث السياسية التي مرت بعمل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، فمثال، في عام 1955 

مت تعيينه رئيسا لدائرة الشؤون االجتماعية وأبدى 
اهتمامه باملشاريع االجتماعية، وساعد على استقرار 

العالقة بني العمال وأصحاب العمل، وعمل على 
تنظيم الهجرات األجنبية التي تدفقت على الكويت 

بعد استخراج النفط، وقام باستحداث مراكز للفتيات 
ورعاية الطفولة واألمومة ورعاية الشباب، ومراكز 

لرعاية الفنون الشعبية، وإجنازات أخرى تتعلق 
بالقطاع الرياضي.

وبعد استقالل الكويت 1961 مت تشكيل احلكومة 
األولى، ومت تعيينه وزيرا لإلرشاد واالنباء كما كان 

عضوا في املجلس التأسيسي الذي كلف بوضع 
الدستور، وأثناء توليه وزارة اإلرشاد واالنباء ساهم 

في تطوير اإلعالم ووضع آنذاك إدارات رقابية محلية 
ساهمت في دحض االفتراءات على الكويت أثناء 

تهديدات الرئيس العراقي عبدالكرمي قاسم وكان لها 
أثر إيجابي في املنطقة.

وفي عام 1963 مت تعيينه وزيرا للخارجية ورئيسا 
للجنة الدائمة ملساعدات اخلليج، وفي تلك الفترة كان 

أول من رفع علم الكويت فوق مبنى األمم املتحدة 
بعد انضمامها بشكل رسمي. وأشرف سموه آنذاك 

على مساعدات الكويت للخليج وأنشأت مكتبا لها 
في دبي لإلشراف على اخلدمات، وأبرز املساعدات 

التي ساهم سموه فيها كانت لدولة اإلمارات الشقيقة، 
فأنشأت الكويت 43 مدرسة وعينت 850 معلما 

وكانت الكويت تدفع رواتبهم وتصرف على الوجبات 
الغذائية لطلبة املدارس.

وساهم سموه في إنهاء اخلالفات التي كانت حتصل 
بني الدول العربية، ومن األمثلة عندما بدأت الصدامات 
في احلدود بني اليمن اجلنوبي واليمن الشمالي، قام 
سموه آنذاك بزيارة إلى الدولتني في عام 1972 حلل 

األزمة وأثمرت بتوقيع اتفاقية سالم بينهما، وفي عام 
1980 قام سموه بوساطة ناجحة بني سلطنة عمان 
وجمهورية اليمن أثناء حربهما اإلعالمية وانتهت 

الوساطة باتفاقية سالم.
ولعب سموه في عام 1990 أثناء الغزو العراقي على 

الكويت دورا بارزا ومهما ساهم في حترير الكويت، 
فسموه آنذاك كرس كل عالقاته الدولية على ان 

حتتل قضية الكويت الصدارة في املجتمع الدولي، 
وبجهوده الديبلوماسية الناجحة جعل كل العالم 

يلتفت إلى قضية الكويت حتى أصبحت محل اهتمام 
كل العالم، وبفضل تلك اجلهود حترك املجتمع الدولي 

لتحرير الكويت.
وال ميكن أن نتجاهل دور سموه األبوي املتسامح 

السيما في األحداث األخيرة التي مرت على الكويت 
بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، فتعامل سموه 

بحكمة وصبر أثناء تلك الفترة العصيبة ساهمت 
في استقرار األمن واألمان وإخراج الكويت من تلك 
األزمة، فضال عن حصوله على لقب »قائد إنساني« 
من قبل األمم املتحدة نظير خدماته اإلنسانية التي 

غطت العالم.
طبعا كل مقتطفات سموه التي ذكرتها والتي لم 

اذكرها حتمل مبادئ إنسانية، فهو يعشق السالم، 
ودائما ما يضع نفسه في موقع واسطة اخلير بني 
خالفات األشقاء العرب، وآخرها اخلالف اخلليجي 
الذي لعب فيه دورا فعاال بعودة العالقات اخلليجية 

لطبيعتها.
فمواقف سموه اإلنسانية ال تعد وال حتصى، وال 

استطيع تسطير حروفها وحصرها في مقال واحد، 
وما ذكرته من مواقف هي قليلة بحق سموه اإلنسان 

الذي ساهم في اعتالء الكويت مكانة دولية مرموقة.

في أحد أجزاء أفالم الرعب الشهيرة، أهدى بطل 
الفيلم للبطلة »متيمة« سحرية لتعلقها على سريرها، 
حتى حتميها من الكوابيس املخيفة التي تراودها أثناء 

نومها.
تذكرت ذلك املشهد السينمائي عندما الحظت انتشار 

هذه التميمة بني شبابنا وفتياتنا، وقد بدأ ترويجها 
في بعض املعارض، باإلضافة لبيعها في عدد من 

احلسابات على موقع »انستغرام«.
والالفت في األمر مدى االقبال الكبير عليها، 

واإلعجاب الشديد بها من قبل الكثيرين، والذين قاموا 
بنشر صور تلك التميمة وهي مثبتة على أسرتهم، 

أو متدلية من أسقف غرف نومهم، أو معلقة في 
سياراتهم، واملؤسف اعتقادهم مبدى فعاليتها في 
القضاء على االحالم املزعجة، وقدرتها على جلب 

النوم الهادي املريح.
وعندما بحثت على االنترنت عن معلومات حول 

تلك التميمة، وجدت أنها تسمى »صائدة األحالم« 

أو »Dream Catcher« وهي عبارة عن حلقة صغيرة، 
تنسج بداخلها مجموعة متشابكة من اخليوط على 

شكل شبكة عنكبوت، وتتدلى من احللقة بعض حبات 
اخلرز والريش.

ويرجع أصل تلك التميمة إلى معتقد قدمي لدى قبائل 
الهنود احلمر في قدرتها على اصطياد االحالم 

املزعجة، والكوابيس املخيفة، وحبسها في الشبكة 
حتى بزوغ ضوء الشمس الذي يشتتها، ويعمل 

الريش املتدلي منها كموصل لنقل االحالم الطيبة من 
الشبكة إلى عقل النائم.

وأثناء بحثي علمت أنها انتشرت بني الشباب بصورة 
أكبر بعد ظهورها في أحد املسلسالت املدبلجة، كما 

وجدت بعض مقاطع الفيديو التي تعلم صناعتها، 
باإلضافة للعديد من املواقع االلكترونية األجنبية التي 
تبيعها مبختلف االشكال الكبيرة والصغيرة لتعليقها 
على األسرة، أو اجلدران، أو كأساور لليدين، أو قالئد 
للرقبة، أو ميداليات للمفاتيح.. وغيرها، إلرضاء جميع 

األذواق، وضمان انتشارها بصورة أكبر، كما رأيت 
صورا لكثير من الشباب الذين شوهوا أيديهم أو 

أجسادهم بأوشام على شكل تلك التميمة.
وقد تأملت كثيرا عندما رأيت رواج هذه البدعة 

اجلديدة واخلطيرة بني شبابنا، حيث تؤثر على 
املعتقدات، وتزعزع االميانيات، من خالل ترسيخ 
االعتقاد بقدرة تلك التمائم على احلفظ واحلماية، 

بعيدا عن اآليات القرآنية، واألذكار النبوية التي علمتنا 
كيف نحصن أنفسنا ونحميها من كل شر أو أذى.
لذا على أولياء االمور احلذر من تسلل تلك التمائم 

وغيرها من البدع إلى بيوتهم، وتوعية أبنائهم بعدم 
جواز استخدامها أو االعتقاد بفائدتها في احلماية، 
وتذكيرهم دائما بأن اهلل سبحانه وتعالى هو خير 

احلافظني.
زاوية أخيرة: دعوة للمعنيني باحلرص على مراقبة 
املعارض واالسواق وغيرها للتأكد من عدم بيع أو 

ترويج مثل تلك التمائم والبدع املفسدة لعقائد الناس.

صباح 29 يناير.. 
حكم احلكيم

صائدة األحالم.. 
بدعة جديدة 
للشباب

شرارة قلم

زوايا كلمة

أبلغ جملة عامية للصمت هي »اسكت ساكت«.
>>>

مصيبتنا اليوم هي في »احملتسبني اجلدد« الذين 
يطالبون مبحاكمات اآلخرين وتعليق املشانق ألصحاب 
الرأي ملجرد أنهم يخالفونهم الرأي، وال يكتفون بتلك 

املطالبات بل يحرضون عليهم، بل إن أغلبهم من 
»احملتسبني اجلدد« توقف عن مراقبة أداء اجلهات 

احلكومية وتفرغ ملراقبة من ينتقد احلكومة، هؤالء 
»احملتسبون اجلدد« الذين يحرضون على كل من 

يخالفهم الرأي، يستخدمون جملة غريبة لم نعهدها من 
قبل وهي »..منا إلى وزارة الداخلية« أو »منا إلى أمن 

الدولة«، بجمل حتريضية ضد املخالفني بالرأي لهم أو 
للتوجه العام.

 >>>
اآلن املشكلة لم تعد في الرقابة احلكومية، بل في رقابة 
»احملتسبني اجلدد«، وبينما احملتسبون األصليون كما 

في الشرع يستندون إلى مخالفات شرعية صريحة، 
جند أن احملتسبني اجلدد يستندون إلى »ذائقتهم« 

و»توجههم« وأحيانا وأقول أحيانا »معازيبهم«.
 >>>

كما قلت سابقا وأكرر حرية الرأي ليست أمرا مطلقا 
كما يتمناها البعض أو كما يدعو فريق »احلرية 

الالمتناهية«، ولكن احلكم على اآلراء ال يجب أن يستند 
إلى الطعن في النوايا، حرية الرأي مكفولة دستوريا 

وقانونا ومحددة وهذا ال خالف عليه، ولكن حرية الرأي 
ال تنطوي أبدا على »قلة األدب«، فإن تشتم شخصا أو 

تتشمت في شخص هنا أنت »تقل أدبك« وال متارس 
حرية رأيك.

 >>>
ما ذكرته يختصره اخلبير الدستوري واألستاذ 

في القانون العام د.فالح العزب في محاضرة له في 
جامعة الكويت العام املاضي حتت عنوان »حرية الرأي 

بني املشروعية واجلرمية« والتي أورد فيها جملة 
مونتسيكو في كتابه »روح القوانني ونصها«: »إن 

احلرية هي احلق في عمل ما تسمح به القوانني، ولو أن 
فردا فعل ما حترمه فإنه لن تكون هناك حرية«.

 >>>
سجني الرأي ليس من يتجاوز القانون العام، نعم 

هناك انتقائة وال شك في تطبيق القانون على فالن 
وترك فالن رغم أن كليهما جاء بذات الفعل أو القول 
أو الكتابة، ولكن املبدأ الثابت هو احلرية مؤطرة وفق 

القوانني، واحلكومة ال تأتي بقوانني من املريخ أو 
تستورد قوانني من دول مجاورة بل تطبق قوانني 

مت تشريعها مبوجب صناع القوانني في البلد وأعني 
أعضاء مجلس األمة، وإن كان لديك كمواطن أو ناشط 
سياسي على قانون ما من تلك القوانني فعليك اللجوء 

إلى.. نائب دائرتك أو نواب دائرتك واضغط عليهم 
ليغيروا تلك القوانني نحو مزيد من احلريات، طبعا 

أغلب النواب وفيما يتعلق باحلريات العامة هذه األيام.. 
لألسف مالهم شغل.

رؤى تعليمية مختلفة تعرضت لها مناهج التدريس في 
السنوات األخيرة حيث مت تبديل املناهج وحذف البعض 

منها وإضافة البعض اآلخر دون النظر او التعرف 
على رغبات أطفال عصر التكنولوجيا.. ما مت هو رؤية 

شخصية لبعض املسؤولني واملنافسة على البروز 
والظهور من خالل عمليات الطرح واجلمع في املناهج 
متناسني املتعلم بذاته واحتياجاته واحتياجات العملية 
التعليمية للوصول الى ما هو منشود منها، حيث يتم 
التغيير دون إعداد املعلم إعداد نفسيا ومهنيا للتغيير 

الذي حدث في املنهج ومن غير إعداد التلميذ لهذا املنهج 
املتحول الدائم وتغاضى عن الكتب واملواد التعليمية 

التي تستخدم في هذا املنهج وما التبعات املادية والفنية 
والتقنية واملجتمعية؟

للتنمية التعليمية فلسفة تسير من خالل دهاليزها 
ال من خالل نظرة فردية واحملاولة ترك بصمة دون 

االلتفات الى هذه البصمة هل كانت بحجم املكان 
املخصص لها او أكبر او أصغر؟ يجب ان يكون هناك 

انضباط تعليمي ومنهجي تسير علية التنمية وهي 
إعداد املناهج إعدادا عصريا منمقا ومرتبا للحفاظ على 
ما يتم حتصيله في السنوات االولى للمراحل التعليمية 

للمتعلم.. ال تشتيت او تدمير كامال ملا مت حتصيله.
تنمية املعلم تربويا وتقنيا ومهنيا قبل التفكير في 

إعداده ماديا حتى ال تنعكس النظرة املادية على التبادل 
العالقي بني املعلم والتعلم واملتعلم.. فان انعكست فان 

التعليم سيكون من اجل املادة ال من اجل التعلم ذاته 
وهذه آفة العلم ونهايته.

التلميذ او املتلقي للتعليم.. هنا تكمن التنمية بكل ما 
حتمل من معان ومصطلحات.. تنمية الذات للطالب هي 

حجر االساس للمجتمع .. تنمية التعاون مع االقران 
وتنمية القيادة وشخصية التلميذ احملبوبة لدى اقرانه 

ومعلميه.. نقف قليال لدى تنمية القيادة حيث ينظر 
لها البعض ان اكون قائدا ان اكون مسيطرا ان اكون 
انا صاحب القرار و.. و.. و.. هذا هو الفهم اخلاطئ 

للشخصية القيادية التي يحاول اصحاب التنمية 
الشخصية الوهمية زراعته في نفوس البعض.. 

الشخصية القيادية هي كيف أكون متعاونا ومتواضعا 
ومتقبال للنقد واستقبل وارسل للجميع ال ان اقول 
انا القائد والكل يتبعني.. ال بل اتبع وأسير بنفس 

خطوات اجلماعة التي سأعمل وأتعلم معها.. اجل هنا 
امني الشخصية القيادية املتفانية واملتعاونة مع الغير ال 

الشخصية األنانية واملتسلقة..
تنمية املعلم.. تنمية التلميذ.. تنمية املواطن الصالح.. 

تنمية وطن.. تنمية الكويت 

waha2waha@hotmail.com

an9ar@live.com

ذعار الرشيدي

حمدة فزاع العنزي

اسكت ساكت

الفلسفة التنموية..
 للتعليم
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Nermin-alhoti@hotmail.com 
د.نرمين يوسف الحوطي 

هي النرجسية أو النرجسي كما يطلق عليها اآلن 
ممن ميتلكون حب الذات، أما في املاضي فما كانت إال 

مجرد اساطير تتداول عبر التاريخ إلى أن أصبحت 
عقدة نفسية.

نركسوس هي زهرة النرجس التي وجدت في بالد 
اإلغريق منبتا لتكاثرها وأصبح عشاقها من الرجال 
أكثر من النساء االغريق، تلك الزهرة كانت تسحر 
عاشقيها بطابعها احلزين وألوانها الهادئة الساحرة 

ألعينهم فذابت كلمات الشعراء بها، وأضاء العالم 
الكثير عليها، بدأت قصتها عندما حظيت باهتمام 
زراعتها وتكاثرها في أرض اليونان وترعرت عبر 
أساطيرهم عندما حظيت بإعجابهم مبا متتلكه من 

هدوء وجمال غامض، تقديرا لعذوبتها ورونقها 
نسب أهل اإلغريق منبتها ليس لألرض بل حلب كل 
من نهر كفيسوس وإحدى حوريات اجلمال ليصبح 

أسطورة من أساطير اجلمال أطلق عليه »نركسوس« 
الذي امتاز باجلمال واحلسن منذ طفولته إلى أن كبر 

وأصبح عشقه جلماله وحسنه الذي حتدث الكثير 
عنه في أساطيرهم غرورا بذاته وهنا اتفقت عليه آلهة 
اليونان بأن يهلك وبدأت خططهم حتيك عليه وبعثوا 

له »إيكوا« وتعني الصدى ولبثت له في الغدير وهو 
في طريقه للصيد، سمع اسمه يتكرر فاجته إلى 

الغدير وإذا به يجد من يشابه جماله وينادي عليه 
فأخذ الوقت منه الكثير وهو يسأله من أنت ولم يجد 
إال تكرار ما يقوله وهنا ألقى بنفسه ليقضي على من 
يشابهه بجماله مع العلم أن من كان يراه هو صورة 

عاكسة له، فقضى على جماله بيده، وتنتهي أسطورته 
وتبقى زهرة النرجس تتداول عبر التاريخ ويتنغم 

بها الشعراء إلى أن انبثق عصر العلم وأخذ من 
األسطورة األولى أسسا علمية ونفسية مثلها كمثل 
أوديب وإلكترا وغيرها ويقوم بالتحليل والتفكيك 

على يد عاملنا »فرويد« وينتهي عصر األساطير ويبدأ 
عصر العلم.

النرجسية أو العقدة النرجسية كما عرفها فرويد 
هي الشخص الذي يعجب بنفسه ويعتز بها لدرجة 

تنسيه إعجاب اآلخرين به، وتنسيه أيضا حبه 
وإعجابه باآلخرين، والذي يؤدي في النهاية إلى ابتعاد 

الشخص سواء كان رجال أو امرأة عن املجتمع الذي 
يعيش فيه ويكون نهايته حينئذ املوت أو الفناء، تلك 
هي النرجسية وتلك هي زهرة النرجس ومن يبحث 

في ذاته يجد أنه امتداد ألسطورة نركسوس ولكن 
تختلف سطورها وعمق كلماتها من شخص آلخر، 

ولكن في نهاية أساطيرنا جند أن عبر األزمنة لم 
يوجد من لم يعشق زهرة النرجس وتعذب بهدوئها 

وسكونها احلزين، كم منا أغلق على ذاته وجتمل 
بحسنه ولكن تختلف األقالم والسطور والكلمات من 

حيث كيفية التعبير في حب الذات، القضية ليست 
في األساطير وال في عشقنا لنرجس بل كيفية 

السيطرة في ذاتنا على نركسوس، ال نختلف في 
أن اإلنسان البد أن يحب ذاته ولكن ذلك احلب البد 

أن يكون حتت السيطرة لكي ال يتفشى ويصبح 
مرضا نفسيا يجعل ممن حولك ينفر منك ويجعلك 

تنفر ممن يجتمعون بك فخير األمور أوسطها وخير 
اجلمال أن تعشق كل زهور الكون، وتتثقف من 

أساطير تاريخك وال تتبعهم لكي ال تهلك وتصبح 
نهايتك كنهاية نركسوس.

مسك اخلتام: يقول أبو نواس
لدى نرجس غض القطاف كأنه

إذا ما منحناه العيون عيون
مخالطة في شكلهن بصفرة

مكان سواد والبياض جفون

نركسوس

محلك سر


