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 د.سالم إبراهيم السبيعي 

»راعي البرد«..
 وحكومتنا اإلنسانية

مشاريع الدولة دائما ينقصها 
احلس اإلنساني، وكأنها مشاريع 
»ترتيب صناديــق في مخزن«، 
تخطــط ملدن بعيــدة، تبعد اكثر 
من 100كم بــل قرب احلدود وال 
تفكر كيفية الوصول لتلك املدن، 
إن كان طريق صحراوي موحش، 
تغطيــه رمال الغبار »الســافي« 
كمدينــة اخليران ومدينة جنوب 
السكنية، وغيرها  صباح األحمد 
من املدن اجلديدة، لم اكن اشعر 
مبعاناة هؤالء البشر حتى أجبرتني 
الظروف على أن استخدم طريق 
امللك فهد السريع املؤدي إلى تلك 
املدن »يوميا وبكل األوقات«، رأفة 
بحال اخواننا في اإلنسانية والدين 
واجلنسية ورمبا صلة رحم، حيث 
أرى املرأة أو البنــت التي تقود 
ســيارتها مبفردها يوميا، عائدة 
ملنزل األسرة ليال ومتر على أماكن 
موحشة وغير مسكونة، يشاركهن 
الطريق شباب مراهق »قاصدين 
الشاليهات« فكم متنيت أن تكون 
فــي الطريق مراكــز أمنية ثابتة 
على شكل ابراج مراقبة »بسيطة 
البناء« مــزودة بكاميرات تصور 
وتسجل، ومتصلة بأقرب مخفر، 
وحتــى ال نحرج وزارة الداخلية 
بهذا االقتراح تكلف شركات األمن 

اخلاصة باملراقبة. 
٭ رغم تأملي ملســتخدمي طريق 
الســفر هــذا، شــعرت بفرحة 
متواضعة، أال وهي انتشار عربات 
بيــع اآليس كرمي علــى جنبات 
الطريق، ومن الفرحة أخذت اشتري 
من كل عربة أمر عليها تشجيعا لهم، 
)إلحساسي بأنهم كأبراج املراقبة 
اللي في بالي(.. لكن حسي اإلنساني 
عاد يشــاغلني مرة أخرى فحني 
رأيت هؤالء الباعة يتصببون عرقا 
لشدة لهيب الشمس، وشعر رأسهم 
أبيض من الغبار، يرجون ربحا ال 
يزيد على 20 فلسا في العلبة، وهم 
يؤدون خدمة لنا ال تقدر بثمن يغفل 
الناس عنهــا، هي توفير خدمات 
ضيافة، وماء بارد في مكان مقطوع 
»وليس في االڤينيوز«، وددت لو 
ألزم كل السيارات املارة بالشراء 
منهم كدليل لشكرهم على أن أحيوا 
هذا الطريق اخلالي من احلياة، فمن 
باب الرحمة والصدقة واإلحسان 
أفرحوهم ولو بنصف دينار، ال 
تنسوا هؤالء املساكني حني مترون 
عليهم بسياراتكم املكيفة وهم في 
لهيب احلر »حسنة هلل« فلو تقوم 
البلدية ببناء استراحات على الطريق 
على شــكل مظالت من القرميد 
بأشكال وألوان مختلفة »كشكل 
الشمسية بعمود واحد« وأن تنشئ 
اجلمعيات التعاونية فروعا لها »انها 
مواقع مربحــة« وحتتوي على 

بنشرچي وميكانيكي.
٭ أما ما أغضبني وشعرت بالعقوق 
لـ»أمنا الكويت« التي رضعنا من 
خيرها ولم نبرها، فتلك احملطات 
»الشــافطات للمــال« كمحطات 
البنزين والوجبات الســريعة كل 
أولئك لم يبادروا ولو بزراعة نخلة 
واحــدة أو أي نبتة تزين مكانهم 
وتضفي على املكان جماال وظالال 
لكسب الثواب!! »أرجوكم الحظوا 
ودققوا في تلك املواقع املقفرة« هم 
شطار في بيع سلعهم وأخذ مواقع 
من الدولة، لكنهم ال يساهمون مع 
الدولة في التخضير وال بحسهم 
الوطني، فــي جتميل ما حولهم، 

ولو ملنفعتهم. 
الكويت تستاهل، فالتفتوا إليها 
وجملوها، فجمالها يدل على ذوق 
الشــعب وأولهم املسؤولون في 

احلكومة. 
٭ ملن يهمــه األمر: األخ م.أحمد 
املنفوحي بعــد التحية، كلنا أمل 
 U« في أن تطلقوا على جســور
تيرن« الكثيرة في طريق امللك فهد 
السريع مسميات لتحديد موقع 
مستخدم الطريق عند الطوارئ، 
واحلوادث، ولو بأســماء السفن 
اخلشــبية البحرية القدمية مثل 
»البوم - الســنبوك - الشوعي - 
اجلالبوت - التشــاله..الخ« وهي 
اسماء متعارف عليها باخلليج أو 
بها  بألوان مختلفة تسمى  تكون 

»كاجلسر األزرق.. الخ«.
اللهــم ســخر لنــا عبــادك 
القارئني والسامعني في حكومتنا 

»اإلنسانية«. 

ملن يهمه األمر

Yousufyacoubq@hotmail.com

libraheem@hotmail.com

د. يوسف يعقوب البصاره 

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

ال غرو ان لكل دولة متمدنة آفاقا ثقافية وتراثا خالدا وشخصيات 
تسبر أغوار التاريخ بعطاءات ال تُكل وال مُتل. ويزداد سطوع هذه 
العطاءات وتسطع كالرواسي الشامخات ان كانت مسلحة بثقافة 
وعلم وإدراك قد تسبق به أقرانها. وذاك ألن اهلل سبحانه قد باين 
وميّز اشخاصا في عطاءات وكفاءات ومهارات سبقوا بها غيرهم.
وأكاد أجــزم بل وأقطع من خالل املعاشــرة واملعاصرة بأن 
املرحوم الشــيخ جابر العلي السالم الصباح، رحمه اهلل وأحسن 
مثواه قدوة مميزة كويتية، إن لم تكن وحيدة عصرها مبا حباها 
اهلل من خلق وتقدير وتقومي لألشخاص والعائالت بعيدا عن االهواء 
ومنأى عن نفســه - للثقافة الغالية - عن اخلالفات واالنصاءات 
أو أن يكون »أذنا« تســمع لذا وذاك سواء كان صادقا أو واشيا 
أو حاقدا، غلف كل ذلك باطالع وثقافة قلما جاراه أحد من أقرانه 

من األسرة أو من الشعب.
نسرد بعضا من صفاته وأخالقه، رحمه اهلل، وعالقته بالناس 

لالستدالل على ما ذهبنا إليه.
٭ كان الشــيخ جابر العلي، رحمه اهلل، ومن حقبة الســتينيات 
للقرن املاضي قارئــا نهما ومطلعا على شــتى األمور احمللية 
واالقليمية والعاملية في عدة مجاالت السيما السياسية والثقافية 
واالجتماعية. لم تصدر أي مطبوعة في أي مكان إال وهو قارئ 

لها، ومما ساعده آنذاك على ذلك كونه وزيرا لإلعالم.
٭ في منتصف السبعينيات وعندما أراد أن ينهض بنوعية الفكر 
اإلعالمي الكويتي اســتدعى آنذاك اكادمييا نشطا وهو الدكتور 
عبداهلل النفيسي حيث اقترح عليه تقدمي برنامج حواري تلفزيوني 
اسبوعي مبدئيا له وأن له احلق في اختيار املواضيع والضيوف 
من داخل وخارج الكويت من دون رقابة او شريط أحمر وكان 
للدكتور النفيسي برنامج اثار وثقف الناس )املائدة املستديرة(.

٭ أوكل لوكيل وزارة اإلعالم حينها محمد السنعوسي والعاملني 
فــي االذاعة والتلفزيون بتطوير الفن واملســرح والتمثيليات، 
والتشجيع لتأســيس فرقة التلفزيون والتي كان لها ما لها ولم 
تتجه أنظار املشاهدين واملستمعني في الكويت واخلليج والدول 
العربية اال لتلفزيون وإذاعة الكويت ـ وحتى يومنا هذا ال نزال 

في برامج سنوات الطيبني.
٭ هو الذي بادر بدعوة املطربني واملطربات العرب وعلى رأسهم 
أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبداحلليم حافظ للغناء للكويت 

وبلهجة كويتية.
٭ كان لــه صالون أدبي مرتني في األســبوع في مجمع النقرة 
الشمالي حيث كان يلتقي بحضور من كويتيني وغيرهم ملناقشة ما 
يدور في ساحتنا العربية والعاملية حيث يتيح املجال ويشارك في 
هذه احلوارات واإلشادة الى املراجع والكتب باألسماء والعناوين 
حتى يكاد يذهلك بسعة فكره وبغزارة علمه ومعرفة ال مجذوذة.
٭ وكان عنده إملام تام بجميع مكونات والعائالت الكويتية نسبا 
وأصال وفصال وتاريخا وعطاء، حتى أطلق عليه وعلى املرحوم 

الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح »موسوعات وفكر كويتي«.
ـ زرته يوما مع زميل له خالل هذه الصالونات في نهاية اجللسة. 
وبعد سماعنا لعطائه ومنهله للحضور انصرفوا وعندما هممنا 
باالنصراف طلب منا اجللوس ليبني لنا تقدير الزيارة. كيف ذلك؟ 
سرد لزميلي تاريخ أسرته وعطاءها وعطاؤه. ثم التفت سائال يا 
دكتور يوسف إن لعائلتك محسوبية على آل الصباح حيث فعل 
أجدادك كذا وكذا ووالدك يعقوب، وعدد االســماء وحتى النساء 
منهم حيث كان يتــردد على اخوالي في منازلهم ليتغدى معهم 

لدى جدتي، رحمهم اهلل أجمعني.
رحمك اهلل يا أبا علي، ارجتلت وباعدت عن عطائك للمجتمع 
الكويتي والذي كان آنــذاك وبوجودك في أمس احلاجة لعطائك 

الشامخ، وكان ارجتالك مثاال للعزة والشموخ وثقة النفس. 

انشغلت الساحة احمللية األسبوع املاضي بحدث مأساوي ناجم 
عن القسوة الشديدة في التدريب العسكري في كلية علي الصباح، 

ما ذهب ضحيته اثنان من أبناء الكويت وإصابة ثالثة آخرين.
هذه احلادثــة لم تكن األولى ونتمنــى أن تكون األخيرة إذا 
متت معرفة األخطاء والعمــل على معاجلتها منعا لتكرارها وأن 
تنهي جلنة التحقيق املعنية أعمالها بكل مهنية لتضع النقاط على 
احلروف حملاسبة املقصر، أيا كان ومهما كان منصبه أو رتبته.

ولقد كان للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
موقف حازم جتاه ما حدث حيث قطع رحلته العالجية، وهو في 
أمّس احلاجة إليها، وعاد للوطن ليكون قريبا من احلدث املأساوي.
هذا التصرف القيادي املســؤول ينم عن حتمل املســؤولية 
مفضــال املصلحة العامة على اخلاصة وإميانا منه من أن القيادة 
فكر وإبداع، وليست تشريفا، وهذه هي الضريبة التي يجب أن 

تدفع لتحمل أمانة أداء الواجب.
وفي هذا السياق يجدر باملؤسسات العسكرية األخرى، الداخلية 
واحلرس الوطني أخذ العبرة مما حدث وأن تراجع إجراءات التدريب 
ومتابعتها وتقييم برامجها أوال بأول والوقوف على الســلبيات 

لتفاديها واإليجابيات لتطويرها.
وفي هذا السياق ينتشر عبر وسائل التواصل االجتماعي أكثر 
من ڤيديو، بغض النظر عن حداثته من قدمه، مبثل هذه التدريبات 
والقسوة املتناهية، والتي يكون تبريرها بأنها اعتيادية وتتناسب 
مع طبيعة املهام، ولكنها في حقيقة األمر ال متت التدريب السليم 

بصلة، بل توحي بالتعسف والالمباالة للمتدربني.
نعم الشــدة في التدريب األمني والعسكري ومحاكاة الواقع 
أمر مطلــوب لكن يجب أن يكون ذلك في إطــار اإلعداد املهني 
والنفسي واجلسماني القائم على العلم ال علي اجلهل واإلرهاق 

البدني الالمحدود.
فهل نري حتركا اآلن أم ننتظر وقوع حادث مأســاوي حتى 

نحقق؟!
رجاء أمني: أمل أن يحرص أفــراد احلماية اخلاصة املرافقة 
لسيارات السفراء أو املسؤولني على عدم ترويع الناس بحركاتهم 
التي تبتعد عــن األداء األمني، بل هي أقرب إلى الرعونة وأفالم 
األكشن، مما يتسبب في مضايقة قائدي املركبات األخرى، ناهينا 
عن الســرعة غير املقبولة أحيانا مما قد تؤدي إلى إرباك قائدي 
املركبات األخرى، وتعرضهم حلوادث ســير بسبب ذلك، وهذا 
أيضا يتطلب توجيها لهم ألن أرواح مســتخدمي الطريق ال تقل 

أهمية عن حياة املسؤول.

جابر العلي الصباح
شامخاً كالرواسي

وزير الداخلية.. 
اآلن وليس 

بعد فوات األوان!

قل احلق

قضية وراي

كل عام وكل أســرة على أرض 
الكويت بخير مبناسبة العام الدراسي 
اجلديد، منذ ان دقت أجراس املدارس 
لها من قبل األســرة  والتجهيزات 
وشراء مستلزمات أبنائهم وجتهيز 
الدراسي  أطفالهم الستقبال عامهم 
اجلديد لم يفاجأوا مبا كتب سواء في 
اجلرائد اليومية والوسائل التواصل 
اإللكترونية بأن بعض املدارس غير 
مجهزة الستقبال أبنائهم الطلبة.. وكما 
تغنى العندليب وقال »وابتدى وابتدى 
وابتدى املشوار« مع مدارسنا وبدايتها 
بأن أجهزة التبريد »املكيفات« معظمها 
ال يعمل وإذا كانت تعمل لألسف يبعث 
من خالل اجلهاز نسمات حارة وليست 

باردة لتبرد على أبنائنا الطلبة.

كالكيت للمــرة املليون في تلك 
املعضلة التي تتكرر كل عام ليست 
فقط في مدارســنا بل في معاهدنا 
وجامعتنا وكل محراب للتعليم ينتمي 
للتربية والتعليم بدايتها أجهزة التبريد 
ومن ثم كثرة الطلبات املدرسية من 
الطالب ومن ثــم دورات املياه التي 
أغلبيتها معطلة وبعدها عدم وجود 
مياه للشــرب وتستمر العقبات إلى 
أن يصبح الوضع بأن أبناءنا يتلقون 
تعليمهم في مناخ غير صحي وغير 
صالح لالستخدام اآلدمي، ال أعلم عن 
أين هم  التربويني  بعض املسؤولني 
في فترة الصيف للتجهيز وشــراء 
املستلزمات الواجب تغيرها في املباني 
التعليمية والتربوية؟ بل السؤال الذي 

يطرح نفسه ملسؤولينا: أال تتعلمون 
من األخطاء السابقة لتجاوزها وتفاديها 

في حاضرنا ومستقبلنا؟
ســئمنا ونحن نسمع عن جلان 
تربوية وتعليمية وجامعية للشــراء 
وتشكيل فرق عمل في فترة الصيف 
للعمل على صيانة املباني وجتهيزها 
للعام الدراسي اجلديد وفي كل عام 
كم من جلنة عقدت واجتمعت، وكم 
من فريق شــكل وآخرها يبدأ العام 
اجلديد بتكيفيات ال تعمل وللحديث 
بقية مع بداية العام الدراسي اجلديد!
٭ مـسك اخلـــتام: مــادة 10 من 
النــشء  الدولة  الدســتور »ترعى 
وحتمـيه من االستغالل وتقيه اإلهمال 

األدبي واجلسماني والروحي«.

أن نقدم حلوال فورية  نستطيع 
ملشاكلنا اليومية، لكن هل هذا احلل 
له فعالية متكنك من إيجاد وســيلة 
حقيقية لوضع حد للمشكلة املعنية؟
اجلميع يــرى ضرورة االحتراز 
والوقاية من األضرار لكن هل فكرنا 
في كيفية التعامل ونحن وسط التأثير 
احلقيقي للمشكلة؟ تفادينا لها ليس 
حال، قد جتد راحة لكنها وقتية تزداد 
آثارها السلبية بعد ان جتد املشكلة 
املوجودة،  أكبر من احللول  صارت 
وهذا ما يفســر تخاذل البعض أو 
شعوره بالضعف فليس بيوم وليلة 

ستجد املشكلة اختفت.
حني نشعر بالذعر ال بد ان يكون 
أول تعامل لنا في املشكلة هو املواجهة 
بهدوء ومن ثم محاولة إيجاد نقطة 
نتكأ عليها لنستطيع النظر إليها دون 

انفعاالت.
فمثال جتربة الطالق قد تؤسس 
ردة فعل ومخاوف تلقائية من فكرة 

االرتباط مجددا.
فبدل حتمل مسؤولية هذه التجربة 
يعلق كل واحد السبب على الطرف 
اآلخر حتى ينتهي بهم املطاف إلى دور 
الضحية والكل ضدي وحظ ما عندي.

وقس على ذلك الكثير من املشاكل 
اليومية التي نواجهها في احلياة، فتجد 

مثال تعامل األب مع ابنه املراهق حني 
يرتكب خطأ فادحــا بدل ان يواجه 
املشكلة وأســبابها رمبا كان اهماله 
وعدم عقد جلسات حوار دورية معه 
أدى إلى انحرافه عن املسار الصحيح 

واختالطه برفقاء السوء.
فتجد أول رد من األب توجيه اتهام 
ألمه: أنت السبب، فتتحول مشاعر 
املراهق من شعور حقيقي مبا فعل 
إلى شــعور بالذنب فتزداد مشاعر 

الغضب ويكرر نفس الفعل.
مشاكلنا مرآة لطريقة تعاملنا مع 
أنفسنا ان كنا حقيقني فسنجد كل 
شيء علينا يسير وأي مشكلة حتٍد 

ملا أهملنا وقصرنا فيه.
وان كنــا زائفــني ومصطنعني 
فسنبدأ بالبحث حولنا عن أحد نحمله 

مسؤولية ما نحن عليه.
٭ رسالة: مشكلتي في احلياة هي 
من حولي يصنعون أســبابا للفرقة 
واجلدال أكثر من االتفاق، وأجد نفسي 
وسط كومة هذه األحداث عاجزة عن 

ان أكون أفضل.
فأمي بــال ردة فعــل وإخوتي 
هجومهم يســبق فهمهم مشــاعر 
ســلبية تأتي من مكان واحد فاٍض 

وهو املاضي.
دكتور: غازي كيف نفتح صفحة 

جديدة لنستطيع ان نرى إيجابيات 
بعضنا كل محفل فرح يتحول إلى 
مآمت وكل فرصة جناح ألحدنا تتحول 
لتبادل املشاعر السلبية ضد بعضنا 
البعض؟ أوال: كل إنسان مسؤول عن 
ذاته ال نستطيع ان نغير اآلخرين، 
وفي الوقت نفســه الدبد اال نحمل 
أنفسنا مسؤولية كل شيء مبا فيه 

تصرفات الغير.
األجواء املتوترة سببها الرئيسي 
كلمات فــي العمق قيلت في النفس 
مئات املرات ولم تخرج للعلن، لذلك 
يجد صاحبها صعوبة في تقبل التواجد 
بنفس املكان مع إنسان يحمل جتاهه 
مشاعر لوم، فما من هذا الشخص اال 
ان يفتعل أسبابا غير موجودة للخالف 
ليسمح لتلك الكلمات باخلروج بدل 
ان نقابله بنفس األسلوب، علينا ان 
نكون أذكياء وندرك حجم املعاناة فهو 
غير قادر على حتمل هذه األعباء التي 
تثقل كاهله وصحته وتؤثر بالسلب 

على أدائه اليومي.
كلما كنا نستوعب أوجدنا فرصة 
الن نقترب ووقتا الن نسمع بعضنا 
بشكل جيد دون تراكمات، وبالتالي 
علينا ان نســمح لهــذه االنفعاالت 
باخلروج وبعدها نلجأ للحوار وليس 

اخلصوم.

Nermin-alhoti@hotmail.com

Twitter @Dr_ghaziotaibi

د.نرمين يوسف الحوطي

د.غازي العتيبي

وين القضية 
يا مدارسنا؟!

كل هواء 
وله شراع

محلك سر

جدران ورقية

عند دخولنا من بوابات املجمعات 
التجارية الكبرى أو غيرها تستقبلنا 
فئة مختارة من موظفي األمن فيطلب 
منا اخلضوع للتفتيش الذي يشعرنا 
أرواحنا وبســالمة  باالرتياح على 
مرافقنــا احليويــة فنرضخ لزاما 
إلجــراءات التفتيش برحابة صدر، 
وحتى ال تقل درجة اللطف والترحيب 
بنا يكتفون بطلب وضع جهاز هاتف 
واحد فقط على الطاولة واالحتفاظ 
بالثاني وبكل ما حتتويه مالبســنا 
من املعادن وغيرها ليطلب منا بعدها 
التفضل بدخول هذا املرفق عبر جهاز 
»كاشــف املعادن« حتى يعزف لنا 
نغمة التحذير بوجود معادن بحوزتنا 
دون أي ردة فعل من موظف األمن 
الذي يتقاضى ويســمح بعدها لنا 
بالدخول مع تقدمي الشــكر والثناء 
لنا مع أمنياتهم لنا بتســوق ناجح 
أو بتناول وجبــة »مطبق زبيدي« 
لذيذة! أما النســاء فتكتفي موظفة 
األمن بفتح الشنط »وتطل« بداخلها 
باستحياء ثم تقوم مشكورة بإغالقها 
وتسمح لصاحبتها باملرور! من األمور 
املضحكة جدا ما تقوم به بعض ما 
يسمى بأجهزة امن هذه املرافق. فإن 
كانت حلماية أرواح البشر واملرافق 

احلساســة من التعرض »ال سمح 
اهلل« لعمليــات إرهابية أو تخريبية 
أو حتى من إدخال أدوات املشاجرة 
مثل السكاكني وغيرها، فهذا إجراء 
مضحــك أو انهم »يقصون« علينا 
لسبب بســيط جدا ألنهم في واد 
املطلوب  واإلجــراءات االحترازية 
اتخاذها في واد آخــر. وعليه أود 
اإلجابة عن هذا التســاؤل: »وآخذ 
املجمعات التجارية كمثال« ألن بداخلها 
آالفا من أرواح البشر لقضاء أوقات 
سعيدة مع أسرهم ألن تطور مجمعاتنا 
أتاح للفرد واألســرة قضاء أوقات 
ليس للتسوق فقط بل لغايات يعرفها 
اجلميع ويفوق عدد روادها عدد ركاب 
أكبر طائرة نقل ركاب، وكذلك تفوق 
عدد ركاب أكبر سفينة »كروز« حيث 
اإلجراءات األمنية بأقصى درجاتها 
الركاب  بهدف احلفاظ على سالمة 
وســمعة البلد الناقــل، فإن كنتم 
تقومون على تأمني مجمعاتنا ومن 
بداخلهما من العابثني بأمن الكويت 
واستقرارها.. ملاذا تتركون العشرات 
من مداخل مواقف السيارات احمليطة 
بهذه املجمعات مفتوحة »خري مري« 
لدخول السيارات بكل أنواعها وبكامل 
حمولتها من العدة والعتاد والبشر 

دون أي تفتيش والوقوف ما يشاء 
في أي مكان يختاره! ومن ثم يترجل 
هو ومن معه ليتوجهون لالختالط 
املطاعم  أو  املقاهي  بالناس وارتياد 
والتســوق احلر دون املرور على 
أجهزة تفتيش أسوة مبن دخل عبر 
البوابات األخرى التي ذكرناها؟ أال 
يفتح هذا االختراق األمني الفاحش 
)...( شــهية من يريد بنا وبالكويت 
الشر ويستخدم هذه املداخل لتنفيذ 
جرائمهم اإلرهابية »ال قدر اهلل« أو 
من أؤلئك الذين يتربصون بنا شرا 
بتفجير أنفسهم بسهولة ويسر؟ أي 
من أدوات اإلرهاب في القتل والتفجير 
والدمار تشكل خطرا علينا.. جهاز 
هاتف اضحك به على موظف األمن 
بوضعه على طاولة التفتيش أم شنطة 
سيدة عجوز محملة بدواء الضغط 
والسكر و»قرشة« عطر أم حمولة 
سيارة لعبوات ناسفة تقدر مبئات 
بل أطنان من املواد شديدة االنفجار 
والدمار وقتل آالف البشر ال قدر اهلل؟ 
إذن »... ضمت فخذوها« مثال يقال 
دائما بعد حدوث الفواجع واحلوادث 
كناية عن اننا ال نتحرك بإجراءاتنا 
االحترازيــة إال بعد وقوع الكارثة. 
أعيدوا النظر بشغلكم بارك اهلل فيكم.

د. ناصر أحمد العمار

اإلرهاب 
ال يسكن
 في شنط 
نسائية 
وال بهواتفنا 
النقالة

عماريات


