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العمالة املتميزة 
املنتجة بعد الستني

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك، بشــمالك بجنوبك بسهلك 
بحبك، بحبك يا لبنان، كيف ال أحب لبنان؟ فاحلب مقره القلب، 
ولبنان هي القلب في جسد العروبة، فإن طافت على مسامعي 
كلمة لبنان، أو بيروت، أو بحمدون، أو حمانا وفالوغا وعاليه، 
انتفض القلــب وتزاحمت دقاته، وفاضــت عواطفه، واهتزت 
أركانــه.. إنها لبنان، لبنان احلياة، واألنــوار، والتفاح والكرز، 
و«صحه»، و«صفا» وحلويات بحصلــي وحالب، لبنان األرز 
والصنوبر، والثلج و«الغطيطه» لبنان الرحبانية وفيروز.. لبنان 
التي احتضنت شهورا من أعمارنا ككويتيني، وخليجيني، وعرب، 
إنها القلب والعقل، كم قرأنا وتثقفنا من كتب مطابعها، ولبسنا 
من ذوق تصاميمها، وجمال ألوانها، إنها بيروت عروس البحر 
املتوسط، وسويسرا الشرق، ماذا أصابها؟ عني حاسد، أو سحر 
حاقد، أو طفيليات متتص خيراتها، فإن لم جتد، فتفرز سمومها، 
لبنان ُوجد، ليبقى، كعالم مصغر، فسيفساء من البشر، واألديان 
والطوائف واألعراق، كشــجرة وارفة حتمل في أغصانها كل 
ثمار الفواكه، زرعها األوائل، واعتنى بها األجداد، ورواها اآلباء، 
ونرى اليوم سفهاء القوم يتسلقون أغصانها، ويدمرون ثمارها، 
ويتصارعون للوصول الى قمتها، غير مبالني مبا يصنعون بها، 
قطعوا أوصالها، وهم يتغنون بوصالها، يدعون أنهم فداء لها، 
وهــم يضحون بها ألجل أحزابهم، لبنان يشــتكي لربه عقوق 
أبنائه، أين بركم ببلدكم، ال عذر لكم، ملجرد وزير زائد أو ناقص، 
يطعن وطن وميوت شعب؟ هل الوزارة السيادية أغلى من حياة 
شعب ووطن؟ ما لكم كيف حتكمون، أليس فيكم رجل رشيد؟

يقول زعيم املناضلني نيلسون مانديال: «الفاسدون لن يبنوا 
وطنا، إمنا هم يبنون ذاتهم، ويفسدون أوطانهم». 

لبنان بحاجة الى حكومة إسعافية، تدخله غرفة العناية املركزة، 
ليسترد عافيته، إن خالفاتكم احلادة على تشكيل احلكومة هو حكم 
بالفشل على أي حكومة قادمة، بل إن أي وزير يقبل االنضمام 
لها هو انتحار ملســتقبله، فال جتانس وال تعاون بني أفرادها، 
واملدة قصيرة، واحلمــل ثقيل جدا، والنوايا مبهمة، باختصار 
احلكومة القادمة ســتخرج من رحم «جهنم» فلن يعول عليها، 
لذا ال يصل بكم اخلالف أيها الزعماء إلى صراع كســر العظم، 
فالنتيجة خسارتكم، ألن الوجع واأللم عند الشعب وصل للعظم.

يقول الرحابنة بصوت فيروز:
العيد ببلد  ســألوني شــو صاير 

مزروعــة عالدايــر نــار وبواريد
قلتلــن بلدنــا عــم يخلــق جديد

لبنــان الكرامــة والشــعب العنيد
كيف ما كنت بحبك، بجنونك بحبك

وإذا نحنــا اتفرقنــا بيجمعنا حبك 

تعتبر تقنية االتصال املرئي واملسموع من الركائز احلديثة 
التي تعتمد عليها فئات كبيرة فــي املجتمع، فال أحد اليوم 
يستطيع االستغناء عن االتصاالت الالسلكية وخدمات اإلنترنت 

ألنها تشكل عصب احلياة اليوم.
وباألخص بعد أن أثبتت هذه التقنية جدواها في أزمة كورونا 
واالعتماد على التعليم عن بُعد وبيع الســلع والتواصل مع 
األصدقاء واألقارب خالل فترة احلظر مما خف من عناء األزمة.

إال أن ما هو مالحظ اليوم أن خدمات االتصال الالسلكي 
واإلنترنت ال تســير باجلودة ذاتها في كافة مناطق الكويت، 
فهناك من يعاني من ضعف جودة اخلدمة وقد يكون أبرزها 
مناطق الفنيطيس واملهبولة والســالم وهدية وغيرها، فقد 
اشــتكى كثيرا قاطنو هذه املناطق من ضعف جودة خدمات 
االتصال فيها بشــكل كبير وهو ما عرقل جودة التعليم عن 
بُعد ســواء كان للطالب أو املدرسني نظرا النقطاع خدمات 

اإلنترنت بشكل كبير.
ليس هذا فحسب، بل حتى االتصال العادي ليس بجودة 
بقية املناطق فتنقطع االتصاالت بشكل كبير عن مستخدمي 

اخلدمة مقارنه ببقية مناطق الكويت.
وعليه فإننا نرفع مناشــده لوزارة املواصالت حتى تتم 
تقوية أبراج االتصاالت في املناطق التي يكون فيها االتصال 
ضعيفا لتقوية الشبكة نظرا الستياء سكان هذه املناطق من 

ضعف اخلدمة لديهم.
حيث طالبنا مرارا وتكرارا بــأن تكون اخلدمات املقدمة 
للجمهور في كل مناطق الكويت متماثلة وباجلودة ذاتها حتى 
ال تثيــر حفيظة املواطنني من التمايز في املناطق الســكنية 
وباألخص أن الكويت مســاحتها اجلغرافية صغيرة وعليه 
فإنه من املمكن أن تكون اخلدمات مقدمة للجمهور بالتساوي 
حتى ال تبرز األصوات املناهضة للحكومة بعد أن تتم مقارنة 

اخلدمات بني منطقة وأخرى.
بيد أن ذلك األمر ال ينفي التقدم امللحوظ الذي شــهدته 
الدولة على صعيد تقنية االتصال فقد حققت تقدما ملحوظا 
بشــكل كبير، إال أن هذا التقــدم بالتأكيد يحتاج إلى تعزيز 
اإلمكانيات حتى يشــمل جميع املناطق السكنية لنتمكن من 

إرضاء اجلميع.
وقد يكون ذلك األمــر طبيعي أن يحدث في خضم عدم 
فعالية جلنة العرائض والشــكاوى في مجلس األمة فكيف 
للحكومة أن تعرف بكل مشــاكل ومعاناة املواطنني إذا كان 

البرملان ال يناقش هذه القضايا ومنشغل بقضايا جانبية.
فهناك فئات في املجتمع تعاني من مشــاكل كبيرة وأنا 
متأكــدة من أن احلكومة غير قــادرة وحدها على رصد كل 
همــوم املواطنني ولهذا وجد البرملان حتى يرصد شــكاوى 
واحتياجــات املواطنني ويفعل القوانني ويقر امليزانيات التي 

تذلل هذه املعوقات إال انه ال حياة ملن تنادي.
فاليوم نحن بحاجة ماســة ألن جتتمع وزارة املواصالت 
مع شركات االتصاالت املتنقلة للوقوف على تداعيات ضعف 
خدمات االتصال واإلنترنت لدى املناطق التي مت ذكرها ورصد 
غيرهــا من املناطق ليتم تقوية أبراج االتصال ومد الكيبالت 

التي تعزز اخلدمات باجلودة املطلوبة.
وعليه فإننا بحاجة ماســة للوقوف على كافة السلبيات 
املماثلة حتى نعالج هموم املواطن احلقيقية، فقد يعتبر البعض 
أن مثل هذه املشكلة ال تؤرق املجتمع ولكنها فعال تؤرق فئات 
كبيرة في املجتمع ممن تقطعت بهم سبل التواصل مع ذويهم 
وأصدقائهم وتضرر حتصيلهم العلمي في «التعليم عن بُعد» 
وانقطعت خدمات االتصال عنهم، وهي بذلك مشكلة ومن ال 
يعتبرها مشكلة فليضع نفسه في مكان هذه الفئة في املجتمع 

وسيعرف املعاناة التي يعانيها سكان هذه املناطق.
فإذا كان بعض األعضاء يقر أن شريحة كبيرة من املجتمع 
تعاني اقتصاديا فســيعي متاما أن انقطاع خدمة اإلنترنت 
وعدم جدواها يكلف األســرة الكويتيــة مبالغ طائلة، وهذا 
أمر بالتأكيد مرفوض ألننا نريد التخفيف عن كاهل األسرة 
الكويتية وليس بتحميلها نفقات إضافية غير مبررة نتيجة 

ضعف جودة اخلدمات.
فتسعيرة االتصال موحدة وتسعيرة اإلنترنت موحدة، إال 
أن متلقي اخلدمة ال يحصلون على اجلودة ذاتها، وهذا أمر 
مرفوض ألن اإلنترنت اليوم في غاية األهمية منها التسلية 
والقراءة ومتابعة األخبار والتعليم فعليه ملاذا تتضرر شريحة 
من املجتمع نتيجة عدم قيام شركات االتصال بتقدمي خدمات 

جيدة لزبائنها؟

تتســارع األعمار وطول الليل والنهار 
على الشريحة الفاعلة املنتجة التي ال حتمل 
مؤهالت علمية وال أرصدة متراكمة، رغم 
أنهم لم يتســببوا في أي مشاكل للدولة 
باستقرارهم على ربوعها وبلوغهم أعمارا 
متقدمة، وقد فتحوا ألسرهم وذريتهم حياة 
طيبة كرمية، باسم وطنهم الثاني بعد دمار 
أوطانهم بحروب كارثية، أو أمراض وبائية 

قاتلة، أو ظروف مناخية قاسية.
حبل النجــدة والنجاة لهؤالء هو قرار 
يتمنونه من وطن النخوة واإلنسانية بالسماح 
بتجديد إقاماتهم ومنحهم االستثناء لقضاء ما 
تبقى من رحلة أعمارهم في هذه الدولة التي 
أحبوها، لتتواصل دعواتهم لها، وكذلك دعوات 
ذويهم في قراهم ومدنهم وأوطانهم بكل 
بيت «اللهم احفظ الكويت حكاما ومحكومني 
من كل شر»، وهي دعوة ال تقاس بقرارات 
مجحفة ملثل هذه الشريحة اإلنسانية لوطن 
اإلنسانية إهداء لهم حلسن سلوكهم ومتيز 
أدائهم بكل مهنهم، فنية أو جتارية أو غيرها 
من أنواع املهن التي عملوا فيها حتى بلغوا 
معها من العمر ما جتاوز الســتني، لكنهم 
مازالوا منتجني ملتزمني، مخلصني حريصني 
على تنفيذ ما يطلب منهم رســميا ومهنيا 

وشرعيا بعد بلوغهم من األعمار عتيا.
يجــب أن تكون هناك نخــوة كرمية 
للملتزمني ومتييزهم عن املشاغبني واملخالفني 
واملتالعبني بقوانني البالد، ولو من باب إكرام 
املضيف لضيوفه، والقرار الفصل بيد الدولة 
إلكرام ضيوفها املتميزين امللتزمني إهداء 
لهم باستثناء غير مرهق لهم ماليا أو إداريا 
واجتماعيا، وذلك ليس ببعيد أو غريب على 
الوظيفية  الرشيدة ومؤسساتها  احلكومة 
بتفعيل هــذه الهدية مراعــاة ألوضاعهم 
اإلنسانية، بعد فرزهم وإكرام امللتزم منهم، 
وهذا ال يعجزكم بهذه األيام املباركة بإذن 
اهللا، ويكفي ترديدهم لكم «يا كويت عزك 

عزنا يا أغلى اسم بعيوننا».

عدنان عبدالصمــد (عراب جلنة 
امليزانيات) حــني صوت لصالح 
عقد اجللســة اخلاصة ثم رفض 
التصويت باملوافقة على امليزانية، 
املوقف يختصر كيف يجب  هذا 
أن تكون املســافة بني احلكومة 
والنواب في اخلالفات والعمل معا 

ولو اختلفت املواقف بينهم.
أما الناخب فعليه أن يتابع ويقيم 
مواقف نائبه، فهو الذي ميلك احلق 
بإقصائه أو إعادة انتخابه الحقا. 
فهــل سنشــهد اســتمرار 
التأزمي فــي دور االنعقاد الثاني 
أم ستكون هناك هدنة واستراحة 
من املشاحنات بعد قضاء النواب 

العطلة البرملانية؟
٭ باملختصــر: اســتخدام نفس 
األسلوب يؤدي إلى نفس النتيجة 
أما إذا تغيير األسلوب تغير الهدف. 
٭ رسالة: نقال عن حديث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه إلــى جريدة 
السياسة: «األمير للنواب.. راجعوا 
حســاباتكم»، نراقب املشهد بكل 
دقــة وروية ونعطي الفرصة تلو 
األخرى، الكويت وشــعبها أمانة 
في رقبتي وهمــا خط أحمر لن 
نسمح أن يسيء لهما أحد، لدينا 
من اإلجراءات والقرارات واخليارات 
ما يضع كل من يتجاوز عند حده.

ودمتم بخير.

السلبية وانخراطهم في  البدوية 
مجتمعات أخــرى منتجة وفاعلة 

ومتفاعلة.
< < <

كما أن نشأة التجمعات البدوية 
كان في وقت انعدام األمن وانتشار 
الفوضى، مما اضطر بعض البشر 
ألن يكونوا ضمن جماعات اثنية 
يرتبطــون معهــا بروابط وثيقة 
جدا، لكن مع وجود الدول املدنية، 
واملجتمع الدولي اجلامع يفترض 
انتفاء احلاجة ملثل هذه التجمعات 
البدائية أو شبه البدائية، ويفترض 
رفضها رفضا قاطعا كبديل للدول 
أو كحالة مواجهــة للدول املدنية 

احلديثة.
وهذه التجمعات البدوية يعتقد 
مؤيدوهــا أن العــادات والتقاليد 
واملعتقدات متثل ضمانة وحماية 
لها «وهذا غير صحيح إطالقا وال 
يستند على وقائع حقيقية»، ألنه 
في املجتمعات املدنية توجد أنظمة 
وقوانني تضعها مؤسسات املجتمع 
املدني التشريعية التي حتل محل 
هذه العادات والتقاليد واملعتقدات، 
الوشــائج احلقيقية  وتعتبر هي 
والتالحم بني األفــراد والضمان 

واحلماية.
< < <

التجمعات  أو  املدنية  الدول  ختاما: 
احلضرية واملتمدنة بطبيعة األشياء 
ترفض التجمعــات اإلثنية قبلية 

وطائفية.

لالستمرار وليس قريبا من االنهيار 
كما يتوقع البعض، ورمبا ستتحقق 
مقولة خامئنــي التي ذكرها في 
خطابه عام ٢٠١٩ مبناسبة الذكرى 
األربعينية للثورة، بأن إيران في 

صدد «ثورة جديدة ثانية».
وأما ما يتعلق بالشأن النووي 
فمن الواضح جدا متســك إيران 
النووي واحتمالية  مبشــروعها 
املفاوضات  جناحهم متريره في 
احلاليــة، وأما بشــأن برنامج 
الباليســتية، فقد  الصواريــخ 
أوضح الرئيس اإليراني املنتخب 
«رئيسيي» بعد جناحه بأنهم لن 

يتخلوا عنه!
٭ اخلالصــة: العبــث األميركي 
الترامبي كلف املنطقة الكثير دون 
أن ينجح فــي احتواء إيران، أما 
بايدن فإنه سيعيد املنطقة إلى ما 
قبل وصول ترامب للسلطة، وبعدها 
رمبا يبني سياسة خارجية جديدة 
إيران، وفــي كل احلاالت  جتاه 
اخلليجيون سيكونون في موقف 
محرج وغير مستقر، ألنهم في 
مواجهة «ثورة إيرانية ثانية» معززة 
بالنووي سيعاد تصديرها للمنطقة.

إن أي متابع أو مشاهد لعمر 
هذا املجلس احلديث سوف يفهم أن 
احلكومة إلى اآلن هي من تسيطر 
على موازين احلالة السياسية وأن 
اجلانب املعارض في كل مرة يظهر 
بالشكل املعطل واملؤزم للجلسات، 
فاجتماعات تلي اجتماعات، ولكن 
في النهاية األغلبية بجانب احلكومة 
تقر ومترر شؤون البالد والعباد.
علــى املعارضة التفكير جديا 
في األدوار املنطقية املطلوبة منها 
والعقالنية فــي تخليها أوال عن 
التأزمي بضــرورة صعود  فكرة 
ســمو رئيس الوزراء إلى منصة 
االستجواب وإعالنها ذلك على أقل 
تقدير، خاصة أن املعارضة مشحونة 
بشكل مبالغ فيه باجتاه إقصائي 
للحكومة وليسوا متعاونني معها.

نالحظ كذلك موقف النائب سيد 

مراحل معينة ثم اندمجت معها في 
التاريخية األخرى  املراحل  بعض 

والتطورات املفصلية املهمة.
< < <

التجمعات البدوية هي بطبيعتها 
انطوائية  انعزاليــه  مجتمعــات 
متقوقعــة على ذاتهــا وفي حالة 
حذر وريبة من اآلخر، مجتمعات 
مغلقة غير مفتوحة وغير منفتحة 
على اآلخر، مجتمعات وجتمعات قد 
تكون مضــرة أحيانا ولكنها بكل 
تأكيد غير مفيــدة، أفرادها غير 

منتجني وغير فاعلني.
نعم لكل قاعدة شواذ، والتاريخ 
يذكر لنا بعــض األفراد من هذه 
التجمعات كانــوا أصحاب فائدة 
للبشــرية وفعالية معينة، ولكن 
ال يعــدو كونهم أفــرادا حققوا 
ذلك بفرديتهــم وليس من خالل 
جتمعاتهم، وأيضا حققوا ذلك من 
خالل تخليهم عن فكرة جتمعاتهم 

والواليات املتحدة، والتي أشــار 
اإليرانيني  املفاوضــني  لها كبير 
عراقجــي بأننا قريبون جدا من 
حتقيق «تفاهم مشترك» واتخاذ 

القرار النهائي.
وبحســب «نيويورك تاميز» 
يعتقد كبار مساعدي الرئيس جو 
بايدن املشاركون في احملادثات أن 
«اللحظــة قد حانت للتوصل إلى 

اتفاق مع إيران».
٭ ختاما: يبدو أن النظام السياسي 
اإليراني بعد جناح مرشح الفقيه 
«إبراهيم رئيسيي» في االنتخابات 
الرئاسية األخيرة أخذ دفعة قوية 

وفي سابقة تاريخية في البرملان 
الكويتي، حضر الوزراء وقوفا عند 
باب قاعة املجلس إلثبات وجودهم 
باحلضور وكذلك التصويت على 

امليزانيات.
هذا املشهد يثير التساؤالت، إذا 
كانت احلكومة تستطيع احلضور 
بهذه الطريقة في اجللسات السابقة 
فلماذا كانت تتعذر «باحتالل» النواب 
مقاعدها في الصف األمامي وهو 
أمر متعارف عليه منذ بداية احلياة 
البرملانية وليس نصا دستوريا. 

أم أن احلكومة تعي أهمية جلسة 
امليزانيات للمصلحة العامة وجتنيب 
املواطنــني الضرر لعدم إقرارها، 
فقبلت بهذا الوضع «وقوفا» لتمر 
اجللسة بســالم قبل فض دور 
االنعقاد األول، هل هذا كان آخر 

العالج كما يقولون «الكي»؟

واألغنام، وبالتبعية فهم ميارسون 
جتارة املواشي.

واحلياة في البادية تتيح للبدو 
ممارسة منط حياتهم التقليدي بعيدا 

عن مؤثرات املدن.
باملجتمعات  التأثر  وبعيدا عن 
األخرى وسياساتها وسلوكياتها 
وعلومها وفنونها وبعيدا بكل تأكيد 

عن التأثير في هذه املجتمعات.
< < <

التجمعات البدوية هي جتمعات 
الواحات  لم تســتقر في  بشرية 
أو احلضرية،  الزراعية  واملناطق 
الصيد  باالعتماد على  واستمرت 
وااللتقــاط والرعي فــي البادية 
الزراعي،  النشاط  وانفصلت عن 
بالكلية واصطدمت  واحلضــري 
دائما مع تلك التجمعات البشرية 
البدائية، ألنها تشبهها إلى حد ما، 
وألنها تنافسها في املرعى وموارد 
البرية ولكنهــا تفوقت عليها في 

«رئيسي» في انتخابات عام ٢٠١٧ 
حصل على ١٥٫٧ مليون صوت، 
االنتخابات األخيرة حصل  وفي 
على ما يقارب ١٨ مليون صوت من 
إجمالي ٥٩ مليون شخص يحق 
له االنتخاب، وهذا بكل املقاييس 
رقم «مهم» وله «دالالته»، منها أن 
ثلث الشعب اإليراني مازال مؤمنا 
بوالية الفقيه وبالسياسات الداخلية 

واخلارجية للنظام اإليراني.
أما احلدث الثاني املهم فيتعلق 
السادســة من  بنتائــج اجلولة 
املفاوضــات النووية التي عقدت 
األحد املاضي في ڤيينا بني إيران 

تابعنــا جلســة مجلس األمة 
اخلاصة لتمريــر امليزانيات قبل 
فض دور االنعقاد األول للفصل 
التشــريعي السادس عشر، ومع 
استمرار أحداث استحواذ بعض 
النواب علــى مقاعد الوزراء التي 
عرقلت جلســات املجلس العادية 
ملدة ٦ شهور بسبب إبالغ احلكومة 
رئيس مجلس األمة بعدم حضورها 

في كل مرة!
اجللسات اخلاصة كانت احلل 
أيضا جللسة الصفوف األمامية، 
إال أن جلســة امليزانيات سبقتها 
تصريحات إعالميــة من الفريق 
النيابــي املؤيد للحكومة مبررين 
املواطنني  ذلك بتعطيــل مصالح 
في حال لم تقــر امليزانيات، في 
هذه اجللســة ومن هذه املصالح 
العامة ميزانيات التوظيف والبدالت 
والعــالوات والترقيات الوظيفية 
واملتقاعديــن والعــالج باخلارج 

والتوزيعات اإلسكانية.
الفريق املعارض للحكومة  أما 
الرافض لعقد اجللسات من خالل 
تعطيلها باجللوس مبقاعد الوزراء، 
فكان يبرر رفضه أوال لهذه اجللسة 
اخلاصة لعدم وجود مبرر لوضعها 
بتاريخ اجللســة العادية، وأيضا 
رفضهم التصويت داخل املجلس 
على عقد اجللسة اخلاصة ولكنها 

عقدت باألغلبية. 

التجمعات البدوية، أو البدو، هم 
سكان البادية الرعاة الرّحل الذين 
الشعر،  يسكنون اخليام وبيوت 
ويعيشون على رعي اإلبل واملاشية 
ويتنقلون من مــكان آلخر طلبا 
للماء والكأل. ال يرتبطون مبكان 
أو بجغرافيا، رابطهم الوحيد هو 
الزمــان أو التاريــخ املتكئ على 
العصبية والعنصرية اإلثنية املتمثلة 
برابطة الدم فقط، أو بشكل محدود 
يرتبطون أيضا ببعض األحالف 
القبليــة احملدودة  واالندماجات 
واالضطرارية والتي ليست على 

نطاق واسع أبدا.
وفي قاموس «لســان العرب» 
البن منظور يقول: البدو هم ضد 
احلضر، والبادية خالف احلاضرة 

سواء من العرب أو من غيرهم. 
وبكل األحوال فاالســتخدام 
احلالي ملصطلح بدو، أو جتمعات 
البادية  إلى مجتمع  بدوية، يشير 
املمتد من غرب إيران مرورا ببادية 
الشرق األوسط في دول اخلليج 
العربي وسورية والعراق، وفي أنحاء 
متفرقة من شرق األناضول وسيناء 
والنقب واألردن وفلسطني احملتلة 
إلى الصحراء الشرقية والصحراء 

الغربية من شمال أفريقيا.
< < <

البدوية  التجمعــات  تعتمــد 
(املرحتلــة) على الرعي بشــكل 
أساســي، ولذلك هم يســمون 
الرعاة الرحل، ويربي البدو اجلمال 

إيرانيان مهمان وقعا  حدثان 
في األيــام املاضية لهما تأثيرات 
اســتراتيجية مهمة على منطقة 
أولهمــا «االنتخابات  اخلليــج، 
الرئاسية اإليرانية»، أما الثاني فهو 
إيران  النووية» بني  «املفاوضات 

والواليات املتحدة في ڤيينا.
يعتبر البعض أن الفوز الذي 
حققه مرشــح احملافظني والولي 
االنتخابات  الفقيه «رئيسي» في 
الرئاســية األخيــرة كان نتيجة 
عزوف الناخبــني اإليرانيني بعد 
اســتبعاد مجلس صيانة النظام 
املرشحني اإلصالحيني األقوياء، 
فلقد بلغت نســبة املشاركة في 
االنتخابات األخيرة ٤٨٫٨٪، مقارنة 
مع ٧٣٫٣٣٪ في االنتخابات السابقة 

بعام ٢٠١٧.
بالرغم من أن ما سبق هو واقع 
املتأنية  القــراءة  أن  إال  حقيقي، 
لنتائج هــذه االنتخابات تخبرنا 
بأمور أخــرى مهمة منها وجود 
«بلوك ناخبني محافظني» متماسك 
بل وينمــو تدريجيا، بالرغم من 
املعيشــية  احلصار واألوضاع 
الصعبــة، والدليل أن املرشــح 

ملن يهمه األمر

لبنان يحتضر.. 
ماذا ننتظر؟
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عذرًا اجلنة ليست
حتت قدميك

إضاءات

هبة أنور اللهو

ال يخفى على أحد منا مكانة األم، تلك 
اإلنسانة العظيمة التي حملت وربت وتعبت، 
التي تســهر على راحة أبنائها، تلك الروح 
التي تشعر بك حتى وأنت بعيد عنها، إنها 
األم التي تستحق اجلنان كلها دون شك، 
ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل 
كل أم تستحق تلك اجلنة؟ هل لقب أم هو 
مبنزلة صك غفران لكل من أجنبت مهما كان 
سير سلوكها، هل األم لكونها أما فقط، لها 
احلق أن تتصرف بالطريقة التي حتلو لها 
حتى لو كان تصرفها يؤدي إلى تشوهات 
نفسية، بقســوتها وتسلطها، رمبا يكون 
عقوق األمهات واآلباء ألبنائهم أشــد فتكا 
وضررا من عقوق األبناء آلبائهم، فالضرر 
الذي يخلفه تربية جيل غير ســوي رمبا 

ميتد ألكثر من جيل.
في زمن مضى كانت هناك أســاليب 
تربوية سائدة كالضرب والتعنيف بشكل 
قاس، ولشــيوع هذا األسلوب وانتشاره 
وعدم معرفة اآلباء حينها بأساليب غيرها 
قد نعذرهم ونلتمس لهم دوافعهم النبيلة 
حيث كان القصد من هذا األسلوب التربية 

واخلوف على مستقبل أبنائهم بالشك.
ولكن هل عاد هذا العذر مقبوال في زمننا، 
حيث أصبحــت املعلومات قريبة جدا منا، 
فهواتفنا الذكية أمست ال تفارق أيدينا، ناهيك 
عن وفرة االختصاصيني واالستشاريني في 

هذا املجال إن كنا بحاجة ملساعدة.
إن احلرص على التربية بأسلوب متوازن 
قد يكون الوصفة السحرية للتعامل اجليد، 
أســلوب يفرق بني احلزم والقسوة، بني 
االنضباط والسيطرة، بني احلنان والدالل 
املفســد، بني العيش بواقعيــة بعيدا عن 
املثاليات وبني تدمير نفسية األبناء باخلالفات 

واملشاكل.
واملسؤولية طبعا ليست مقصورة على 
األم، فاألب مسؤول أيضا، ولكن كون األم 
هي من حتتك بأبنائها بشكل أكبر خاصة 
في سنواتهم األولى، سنسلط احلديث عنها.

لتعلمي أيتها األم، أن اجلنة ليست حتت 
قدميك، إن كنت ما زلت تكابرين في استخدام 
وسائل كفيلة بخلق جيل سهل جدا أن يسيطر 
عليه، ويسير بقسوتك الالمبررة مع علمك 

بفداحة األسلوب الذي تتبعينه.
عذرا أنت لســت ست احلبايب إن كان 
أقصى ما يتذكره منك أبناؤك شتم وسب 
وألفاظ نابية تخرج لنا جيال ال يعرف كيف 

يتحاور في قاعات برملانه.
عــذرا إن كنت تعتقدين أن لقب أم هو 
مبنزلة صك غفران يخولك لفعل أي تصرف 

بحق أبنائك وإن كان في ذلك هالكهم.
٭ ختاما: ســؤال لكل أم: هل هذي املكانة 
العظيمة التي وهبت لك محض تشريف أم 

تكليف قبل أي شيء؟!


