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جهود سموه 
املباركة رأبت 
الصدع..

األزمة التي نشبت بني االشقاء 
باململكة السعودية واالمارات 

والبحرين من جهة، وقطر من جهة 
اخرى كانت ازمة بالفعل متثل سابقة 

تاريخية في العالقات اخلليجية 
عندما وصلت إلى حد سحب سفراء 

اململكة واالمارات والبحرين من دولة 
قطر، وكان من املمكن ان تتفاقم 
لتصل إلى حدود غير محمودة 
العواقب.. اال ان تدخل صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
حفظه اهلل ورعاه بحكمته وعالقاته 

املتميزة مع قادة دول مجلس 
التعاون طوق االزمة وأوقفها عند 

هذه احلدود في القمة العربية اواخر 
مارس املاضي، ثم انتقل ملرحلة احلل 
على نار هادئة الى ان جاءتنا االخبار 

الطيبة عن اتفاق جديد سيبدأ 
مفعوله ببدء الشقيقة قطر في تنفيذ 

بنوده.
والواقع يعتبر جهد صاحب السمو 

االمير هذه املرة هو الثالث في 
هذه االزمة، فقد احتدم اخلالف 

منذ سنتني ونصف السنة او ثالث 
تقريبا وقد متكنت جهود سموه 

من تطويقها اكثر من مرة.. اال ان 
االشقاء في قطر لم يتوقفوا عن 

السير بالطريق الذي اغضب االشقاء 
في اململكة واالمارات والبحرين، 

فأدى هذا الى كتابة اتفاقية او ميثاق 
الرياض الذي مت التوقيع عليه برعاية 
وحضور سمو األمير حفظه اهلل اال 

ان الشقيقة قطر لم تلتزم من جديد، 
ما ادى الى االنفجار الكبير الذي 

ادى الى سحب السفراء في مارس 
املاضي.

واليوم تأتي االخبار السارة بأنه مت 
ابرام اتفاق جديد سيبدأ نفاذه بعد 

قيام الشقيقة قطر ببعض االجراءات 
التنفيذية، وإنني ارى في ذهاب اكثر 
من 33 شخصية من قيادات االخوان 
املقيمة في الدوحة يأتي في مقدمتهم 

يوسف القرضاوي الى تونس ارى 
فيه هجرة الدوحة الى تونس، هو 
عالمة او شاهد على التزام قطر 

باالتفاق اجلديد واعتقد انه ستلحقه 
خطوات اخرى لوقف التهديد 

االخواجني لألشقاء خصوصا في 
اململكة واالمارات. وبناء على هذه 
اخلطوة القطرية فإنني اعتقد أن 
الصدع قد رأب اخيرا بعد جهود 

مضنية بذلها صاحب السمو االمير 
املفدى، لم تعرف تلك اجلهود الكلل 

او امللل بل عرفت اجلهد السخي 
واملثابرة حلل اخلالف ورأب الصدع.

واليوم وبعد جناح مساعي سموه 
اخليرة، فإنني اتقدم ملقام صاحب 
السمو االمير املفدى رافعا اعالم 

الشكر والتقدير جلهود سموه 
املباركة التي اشعرتني كمواطن 

كويتي بأنني فخور بها وفخور بدور 
سموه اخلير الساعي دائما الن يسود 

االتفاق والوئام بني االشقاء في 
اخلليج والعاملني العربي واالسالمي. 
امدك اهلل يا اميري وقائدي بالصحة 
والعافية وبارك للكويت والكويتيني 
فيك، وأمدك جل وعال بطول العمر 

والعزم والقوة. 

Twitter: family_sciences
Instagram: family_sciences

شيخة عيسى
أبناؤنا زهور بودياننا، يعتريهم 
اليوم االهمال الكبير في أسلوب 

تربيتهم وتنشئتهم بالشكل الصحي 
السليم، ينعمون بالعطايا والنزه 

والرحالت املختلفة، ولكنهم يفتقرون 
الى العاطفة والتفهم واخللق إلى 

جانب- وهو األهم- افتقارهم إلى 
أساليب الكالم ومخارج احلروف 

السليمة والتواصل االجتماعي السليم، 
فيجب علينا التركيز على التربية 

النفسية االجتماعية لدى أبنائنا إلى 
جانب التربية األخالقية، فاألبناء 

ذات التنشئة االجتماعية والنفسية 
واخللقية عالية اجلودة يكون وراءها 

الدين وحسن اخللق والثقافة.
فالتربية النفسية تكون باألمان 

النفسي واالستقرار األسري والعاطفة 
املتزنة، ومشاعر القبول واالنتماء، مما 

يعزز في نفوس األبناء الثقة بالنفس 

إلى جانب الكالم الطيب والتفاهم 
ومساحة احلرية التي يجب أن يتمتع 
بها األبناء في حدود الرقابة والدين، 

كذلك التعبير عن املشاعر ومشاركتهم 
فيما يعتريهم من هموم ومشاكل 

وتلقينهم أساليب صحيحة في التعامل 
مع تلك الضغوط من خالل القرآن 

والسنة وليس على سبيل العدوانية 
واالنتقام.

من جانب آخر، يجب علينا كآباء 
توفير البيئة الصحية السليمة اخلالية 

من النزاعات واملشاحنات الزوجية، 
وجعلها كامنة وفي اخلفاء دون إظهار 

تلك االنفعاالت أمام األبناء.
أما التربية النفسية االجتماعية 

والتي تتحقق من خالل التواصل 
االجتماعي السليم اخلالي من مشاعر 

العنف والعدوان املنتشرة لألسف 
لدى أبنائنا اليوم، فيجب زرع الروح 

املتفائلة احملبة الودودة الطيبة في 
معامالتهم وعالقاتهم االجتماعية، كما 
يجب التركيز على التربية األخالقية 
والتي تنصب على االحترام وتوقير 

الكبير والعطف والرأفة بالصغير، 
والتزام خلق النبي محمد ژ من أمانة 
وصدق، »الصدق« الذي يفتقده الكبير 

والصغير في هذا الزمن لألسف، في 
حني يتعلم أبناؤنا الكذب من الكبار 
حتت مسمى »كذبة بيضاء«، وعدم 
الصدق حتى مع أنفسهم، وهذا من 
كبائر األمراض النفسية التي تفتك 

باألسرة واملجتمع، فعلينا تعليم 
أبنائنا الصدق حتى يصلوا الى 

مرتبة الصديقني وهي صفة األنبياء 
والصاحلني.

كذلك من األمور التي تعتريهم- 
لألسف- افتقارهم الى أساليب الكالم 
ومخارج احلروف السليمة والتواصل 

االجتماعي السليم، فنجد الواحد 
منهم يشعر باخلجل من التواصل 

االجتماعي وإلقاء التحية االسالمية 
اجلميلة كأسلوب للتواصل السليم، 

وأغلب األبناء ال يجيدون ذلك، 
فمشاعرهم وأساليبهم كاحلجر اجلامد 
الذي يفتقر حتى الى ملعانه، فإلى أين 

تسير نفسية وتنشئة هذا اجليل؟! 
البد من االهتمام بتربية األبناء في 
ظل تعاليم االسالم الراقية والتربية 

احملمدية اجلميلة.
وأخيرا، التربية ليست بالنزه واملوالت 

واملشتريات، والتربية- التي أصح 
تعبير لها التنشئة الصاحلة- يجب أن 

تكون بأربعة أمور: أوال: أولوية العبادة 
في الصالة واإلميان باهلل والتمسك 
بحبله، وثانيا: قدسية العلم، وثالثا: 
تعزيز الهواية، ومن ثم- رابعا- تأتي 
النزهات والوسائل الترفيهية املتزنة.

التربية النفسية 
االجتماعية 
واألخالقية ألبنائنا

للسطور عنوان

يقول صاحب هذه القصة: كانت 
ألمي عني واحدة، وقد كرهتها ألنها 

كانت تسبب لي اإلحراج، وكانت 
تعمل طاهية في املدرسة التي أتعلم 

فيها لتعيل العائلة، وذات يوم في 
املرحلة االبتدائية جاءت لتطمئن علي، 
أحسست باالحراج فعال، كيف فعلت 

هذا بي؟ جتاهلتها ورميتها بنظرة 
مليئة بالكره، وفي اليوم التالي قال 

أحد التالمذة »امك بعني واحدة«، 
وحينها متنيت ان أدفن نفسي وان 

تختفي أمي من حياتي.
في اليوم التالي واجهتها: لقد جعلِت 

مني اضحكومة لم ال متوتني؟ ولكنها 
لم جتب، لم اكن مترددا فيما قلت 

ولم افكر في كالمي ألني كنت غاضبا 
جدا ولم أبال مبشاعرها، وأردت 

مغادرة املكان، درست بجد وحصلت 
على منحة للدراسة في سنغافورة 

وفي يوم من االيام أتت أمي لزيارتي 
ولم تكن زارتني منذ سنوات، ولم تر 
أحفادها أبدا، وقفت على الباب واخذ 

أوالدي يضحكون، صرخت: »كيف 
جترأت وأتيت لتخيفي أوالدي؟ 

اخرجي حاال«، اجابت بهدوء »آسفة 
أخطأت العنوان على ما يبدو«، 
واختفت، وذات يوم وصلتني 

رسالة من املدرسة تدعوني جلمع 
شمل العائلة، فكذبت على زوجتي 
وأخبرتها انني سأذهب في رحلة 
عمل، وبعد االجتماع في املدرسة 
ذهبت الى البيت الذي كنا نعيش 

فيه للفضول فقط، اخبرني اجليران 
بأن امي توفيت، لم اذرف ولو دمعة 

واحدة، قاموا بتسليمي رسالة من 
أمي »ابني احلبيب لطاملا فكرت 

بك، آسفة ملجيئي الى سنغافورة 
وإخافة اوالدك، كنت سعيدة جدا 

عندما سمعت انك ستأتي لالجتماع، 
ولكن قد ال استطيع مغادرة السرير 

لرؤيتك، آسفة ألنني سببت لك 
االحراج مرات ومرات في حياتك، 

هل تعلم؟ لقد تعرضت حلادث عندما 
كنت صغيرا، وقد فقدت عينك وكأي 

أم لم استطع ان اتركك تكبر بعني 
واحدة، ولذا اعطيتك عيني وكنت 

سعيدة وفخورة جدا ألن ابني 
سيستطيع رؤية العالم بعيني«.

اللهم يا ذا اجلالل واالكرام، يا حي يا 
قيوم، ندعوك باسمك األعظم الذي 
اذا دعيت به اجبت ان تبسط على 

آبائنا وامهاتنا في بركاتك ورحمتك 
ورزقك، اللهم ألبسهما العافية حتى 
يهنآ باملعيشة واختم لهما باملغفرة 

حتى ال تضرهما الذنوب، اللهم 
اكفهما كل هول دون اجلنة حتى 

تبلغهما اياها برحمتك يا ارحم 
الراحمني، اللهم ال جتعل لهما ذنبا 
إال غفرته، وال هما إال فرجته، وال 

حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا 
ولهما فيها صالح اال قضيتها، اللهم 

وال جتعل لهما حاجة عند احد غيرك، 
اللهم وأقر عينهما مبا يتمنيان لنا في 

الدنيا، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك 
معمورة، اللهم أسعدهما بقواك، 

اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك 

واحسانك، اللهم ارزقهما عيشا قارا 
ورزقا دارا وعمال بارا، اللهم ارزقهما 

اجلنة وما يقربهما اليها من قول او 
عمل، وباعد بينهما وبني النار وبني ما 
يقربهما اليها من قول او عمل، اللهم 
اجعلهما من الذاكرين لك والشاكرين 
لك والطائعني لك واملنيبني لك، اللهم 

اجعل أوسع رزقهما عند كبر سنهما، 
اللهم اغفر لهما جميعا ما مضى 

من ذنوبهما واعصمهما فيما بقي 
من عمرهما وارزقهما عمال زاكيا 

ترضى به عنهما، اللهم تقبل توبتهما 
وأجب دعوتهما، اللهم انا نعوذ بك ان 

تردهما الى ارذل العمر، اللهم اختم 
باحلسنات اعمالهما، اللهم أعنا على 

برهما راضيني عنا متام الرضا، اللهم 
واعنا على خدمتهما كما ينبغي لهما 

علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعني 
لهما، اللهم ارزقنا رضاهما، ونعوذ 
بك من عقوقهما، اللهم آمني، اللهم 
آمني، وصل اللهم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.

سؤال حير الكثيرين وشغل اجلميع والكل صار 
عنتر زمانه، أشهر قلمه وصاح بأعلى صوته: 

أنا لها أنا لها، مع العلم أن املعني بهذا الدور 
هو الشعب الكويتي، هذا الشعب الذي يستحق 
الثريا ال الثرى ولكن لألسف احلكومة والبرملان 

لم يستوعبا هذه احلقيقة ورمبا استوعباها 
لكنهما يصران على جتاهلها ويلجآن دائما 

إلى تطبيق استراتيجية شغل الشارع الكويتي 
بنزاعات احليتان وتسخني األجواء السياسية 

بقضايا ملتهبة واألهم من هذا وذاك هو اشعار 
املواطن بأنه مذنب وسبب وطرف في هذا الفساد 

وتعطيل عجلة التنمية.
 قدر الكويت أن تخمد فتنة لتدخل في أخرى 

وتعالج مشكلة لتظهر مشاكل ثانية ونحن على 
هذا املنوال منذ سنوات طويلة، إلى متى هذه 

الرحى تدور وتطحن معها أحالم وآمال املواطن 
الكويتي؟ من سيوقفها ويضع النقاط على 

احلروف؟ البحث جار واإلجابة في نهاية املقال.
آفة الشعب الكويتي تتلخص في أمرين، ضعف 

الذاكرة واملجاملة، فباألمس القريب كانت 
فضيحة اإليداعات املليونية والتي أدت إلى 

اسقاط احلكومة وحل البرملان وها هو السيناريو 
يعيد نفسه، حيث كثر الكالم عن شراء الذمم 

والوالءات السياسية وشل حركة البرملان الرقابية 
والتشريعية واملنح املليارية من حساب الشعب 

وهو مؤشر خطير الى استشراء الفساد وضعف 
ذاكرة الشعب الكويتي.

تأمل معي عزيزي القارئ ما يحدث في الدول 
املتقدمة حني تبرهن املؤشرات على انخفاض 

مستوى اجنازات املسؤول دون مستوى طموح 
الشعب أو هدر في املال العام أو استخدامه في 
أغراض شخصية حتى وإن كان املبلغ زهيدا. 
في هذه اللحظة يقص املسؤول املقصر احلق 

من نفسه ويستقيل وان لم يتم ذلك تثور ثائرة 
تلك الشعوب على اعتبار أنها مصدر للسلطات 
وحتشد وتسير املظاهرات إلى أن يتم االصالح.

أما حال الشعوب العربية فهي شعوب ردود 
أفعال ال أفعال فقط تعيش حلظة احلدث تستنكر 
وتشجب وفي نهاية املطاف تكّون جلان وحتفظ 
القضايا في األدراج إلى أن تتخمر وتتبخر من 

ذاكرة الشعوب.
واآلفة الثانية هي أننا شعب مجامل جنامل على 

حساب وحدتنا الوطنية وحقوقنا الدستورية 
ومقدراتنا الشعبية، فالدواوين واملجالس تعج 

وتنتقد أداء املسؤولني وتتحدث عن قضايا 
الفساد والبطالة وتدني اخلدمات وغيرها من 
الفضائح التي يندى لها اجلبني ومع ذلك جند 

رموز الفساد تتصدر املجالس وتعتلي املناصب 
وتترشح وتنتخب.

إن الشعب الكويتي يستحق الثريا ال الثرى 
ويظل السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى يعاني 
هذا الشعب؟ وإلى متى رحى الفساد تطحن كل 

بارقة أمل وحلظة سالم؟
أما آن األوان أن يقول الشعب الكويتي كلمته 

ويقضي على خفافيش الظالم ويقطع دابر 
الفساد، ويضع خارطة طريق تنشر العدل 

واالستقرار؟.
ولإلجابة عن ذاك السؤال: من سيضع النقاط 

على احلروف؟ يهتف الشعب الكويتي: الشعب.. 
ثم الشعب.. نعم الشعب.

@ebtisam_aloun
ابتسام العون 

من يضع النقاط
على احلروف؟

نظرة ثاقبة

عرفته قبل أكثر من 6 سنوات، ال يتوقف عن 
التفكير، وكتابة االقتراحات، ومنذ اللقاء األول، 

ملست ذلك في شخصيته، فهو كثير التفاعل مع 
قضايا املجتمع، يجهد نفسه إليجاد احللول، 

ويعمل دون النظر الى حجم املعوقات، فعندما 
تسلم إدارة املنشآت العسكرية، وكانت آنذاك إدارة 
صغيرة عمل فيها منذ اليوم، على أن تكون إدارة 

متميزة، وقد جنح في ذلك جناحا كبيرا.
في بداية كل صباح اعتدت أن أجد له رسالة في 

صندوق الوارد، وكانت رسائله حتت عنوان 
»سؤال طرى على بالي«، وفي بعض األحيان 

نتناقش في بعض األسئلة، فتطرح أسئلة جديدة، 
وكعادته بوناصر يتسع صدره جلميع وجهات 

النظر.
كان الشيخ صباح ناصر السعود الصباح إنسانا 

رائعا، سريع التأثر، ال يقبل بوجود اخلطأ، وال 
يرضى به، وكان محبا لوطنه، حريصا على 

االرتقاء به، وقد كانت له بطوالت كثيرة أثناء 
الغزو الغاشم على الكويت.

وحتى في أكثر اللحظات صعوبة، كان بوناصر 
متفائال، فال أنسى كلماته، وهو يقول »احلافظ 

اهلل«، وكان في كل لقاء يجمعني به يبادر قائال: 
»أهال، أهال«، وهو كما عرف متواضع دائم 

التواصل.
افتقدت رسائلك الصباحية يا أبا ناصر، وأنت 

تذيلها باسمك وصوتك، وأنت تردد »أهال، أهال«، 
وصورتك وأنت تبتسم رغم كل ما في داخلك 

من األلم، واألكثر من ذلك أنني افتقدت رجال لم 
يتأخر يوما من األيام عن تقدمي النصح واإلرشاد.

وداعا، وأسأل اهلل أن يغفر لك، وأن يجعلك من 
أهل الفردوس األعلى.

n_alkhaldi79@hotmail.com
ناصر حمد الخالدي

وداعاً بوناصر..

baselaljaser@yahoo.comأثير الكلمة
@baselaljaser
باسل الجاسر

رؤى كويتية

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن المشاري

اجلنة أم النار.. 
أنت ستختار؟

ياسادة ياكرام


