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حماية «الوطن» ليست حالة «عاطفية مجردة» بل هي حركة 
تطبيقية واعية في خط معرفة ما يجري حولنا من «أحداث مثيرة» 
وما يحدث من «مستجدات خطرة»، ال سمح اهللا، قد تصل و«تضرب» 
بـ «قوة» على واقعنا الكويتي «املؤسسي» و«االقتصادي» وحماية 

األمن «الفردي» وهيبة «الدولة» وخصوصيات «األعراض».
ما حدث فــي الواليات املتحدة األميركية من جناح ملجموعة 
من الهاكرز في مايو ٢٠٢١ «خطير» و«مثير» ويرفع درجة اإلنذار 
لدينا، خاصة أننا نتكلم عن أقوى قوة عســكرية استخباراتية 
في كل الدنيا حيث تســبب الهاكرز اإللكتروني في إيقاف اكبر 
خطوط أنابيب لنقل النفط التابع لشــركة «كولونيل بايبالين» 
عبر هجوم إلكترونــي منظم ومجهول املصدر ما أحدث نقصا 
بالوقود وحالة طوارئ في ١٧ والية، حيث ان تلك األنابيب تغذي 
تقريبا ٥٠٪ من االحتياجات النفطية للساحل الغربي من الواليات 

املتحدة األميركية.
وبعد تدخل من مكتب التحقيقات الفيدرالية والرئيس األميركي 
قامت الشركة بدفع مبلغ ٤٫٤ ماليني دوالر للهاكرز من اجل استرجاع 
معلوماتها الســرية وفك الشفرة إلعادة تشغيل األنابيب، وهذا 
«جناح» إجرامي في «االبتزاز» وهو بالتأكيد «مدان» ومرفوض 
«ولكنه يرفع جرس اإلنذار عندنا بالكويت وباقي دول اخلليج، 
خاصة أنه بعد اقل من شهر من احلادثة حدثت هجمة مماثلة ضد 
شركة «جاي بي اس» والتي تعتبر من اكبر شركات انتاج اللحوم 
في العالم ومســؤولة عن ٢٠٪ من انتاج السوق األميركي للحم 
البقري فتم وقف العمل بالكامل في اغلب مواقع الشركة وكذلك 
مت دفــع فدية للمخترقني مبلغ ١١ مليون دوالر بعد مخاوف من 

التأثير السلبي على األمن الغذائي اذا استمر االيقاف.
هذا القادم اجلديد للهجمات االبتزازية «خطرها» انها ال حتصل 
فقط في الواليات املتحدة األميركية، وبالتأكيد فإن جميع الدول 
معرضة لها حيث تقدر شركة غارتنر املتخصصة في تكنولوجيا 
املعلومات واالمن السيبراني ان في املستقبل القريب ستستخدم 
الهجمات اإللكترونية كســالح، وتقدر ان حجم اخلسائر املادية 
الناجمة عنها ســيفوق الـ ٥٠ مليار دوالر في ٢٠٢٣ وستزداد 
اخلسائر كلما اجته العالم الى االعتماد الكلي على التكنولوجيا.

لذلك قد تكون البيانات الورقية ليست «سلبية» باملطلق، ولها 
إيجابيات حتتاج لنقاش علمي للمختصني ولكن نقول:

أين نحن في الكويت من كل هذا؟ ما إجراءات الوقاية التي قمنا 
بها وخاصة مع انتشار التطبيقات اخلاصة واحلكومية واستخدام 

الهواتف الذكية حتى لدى الصغار؟
نحن نرفع صوت «التحذير» و«القلق» وهنا بكل شــفافية 
وإصرار نقول ان علينا التأكد والوثوق مبن ميلك تلك الشركات، 
واين يتم تخزين تلك املعلومات؟ وهل تخزن املعلومات الشخصية 
خارج الكويت؟ وهل مت استشارة مختصني في االمن السيبراني 
من اخلبرات «الوطنية» املخلصة قبل التعاقد مع أي شــركة أو 
قبــل تفعيل التطبيقات؟ وإذا ال قدر اهللا مت االختراق فهل هناك 
خطة الطوارئ؟ هذه كلها أســئلة وغيرها الكثير قبل أال يفوت 

الفوت ويضيع «صوت» التحذير.
لسنا ضد التقدم واالزدهار التكنولوجي ولكن «األمن واألمان 
واالســتقرار» الذي ســقط وانهار مع أكبر دولة في العالم، أال 
يجعلنا على األقل تقدير نقلق على الكويت؟ بلدنا الغالي وواحة 

أمان اجلميع.

اقتراح مجهول املصدر، لم يتم اإلفصاح عن صاحبه، تسبب 
في أزمة للمجتمع، أال وهو تغيير ســاعات الدوام مما هي عليه 

اآلن لتصبح من الساعة ٩:٣٠ حتى الساعة ٥ مساء.
وحقيقــه أننا في الكويت تعودنا علــى الصدمات، فكل يوم 
صدمه جديدة إلى أن أتينا ملثل هذا املقترح غير العقالني والذي 

سيحدث فوضى في املجتمع ويخل بانتظام الدولة.
فكيف يتم تغيير ســاعات العمل مع إطالتها؟ هل يعتقد من 
اقترح هذا املقترح أننا في الكويت آالت أو روبوت؟ ألسنا ببشر؟ 
لتتم إطالة ســاعات العمل حتى الساعة اخلامسة مساء، وهو ما 

يتنافى مع أعراف املجتمعات اإلسالمية مجتمعة.
فالرسول ژ قال «اللهم بارك ألمتي في بكورها»، وهذا حديث 
عن النبي ژ يحثنا على أن نبدأ في العمل باكرا ألن البكور فيه 
بركة من الرّب، وباألخص أن املسلمني حقا يصلون الفجر، وعليه 
فهم ينامون باكرا ويســتيقظون عند الفجر وليس من املنطقي 
أن نقول للمسلمني ابدأوا دوامكم بعد الفجر بخمس ساعات ثم 
صلوا كل الصلوات في مقار عملكم من الظهر حتى املغرب دون 
أن ترتاحوا أو تتغدوا أو تأخذوا قيلولة بعد الظهيرة وصلوا دون 
أن تغيروا مالبسكم للوضوء فالطهارة للصالة واجبة، هذا فضال 
عمن لديه أشغال بعد املغرب يريد أن يقضيها ومن يريد وصل 
أرحامــه أو الذهاب للتنزه، كل هــذه االعتبارات ألغيت في ذهن 
من فكر بهذا االقتراح، وأنا متأكدة أنه لم يفكر بل قام بالســؤال 
عن ســاعات العمل في أوروبا وأميركا وحاول أن ينسخها لدينا 
متناســيا أن املجتمعات الغربية أعرافهم مختلفة متاما عنا فهم 
ليسوا مبسلمني وليست لديهم صلوات خمس وعاداتهم وتقاليدهم 
نحترمها، ولكنها تخالف عادات وطبيعة املجتمعات اإلسالمية، هذا 
فضال عن أن ظروف العمل لديهم تستلزم ذلك على خالفنا نحن 
الذين نعاني من البطالة املقنعة في معظم الدوائر احلكومية دون 
استثناء، ولكن كان من األجدى أن يتم تخفيف ساعات العمل لكان 
التفكير أجدى ألن طبيعة العمل لدينا من األساس ال تستلزم هذا 
الوقت الطويل إال لفئات وشــرائح محدودة جدا وعليه فإننا لن 

نعمم اخلاص على العموم بل نأخذ مبجمل وضع الدولة ككل.
حقيقه من اجلميل أن نفكر ونبتكر ولكن شيء مفيد سيعم 
بالفائدة على املجتمع وليس مثل هذه االقتراحات التي ســتربك 
انتظام الدولة، نحن لسنا ضد التغيير ولكن التغيير لألفضل ومبا 

ينفع الدولة وال يخالف أعرافنا.
فهــذا املقترح من اقترحه ال يعي انه يخالف أعراف الكويت، 
وهــو بالتالي مقترح غير قانوني ولو طبق جاز الطعن فيه لدى 
احملكمة الدستورية ألن العرف ملزم في القانون وهو يأتي بعد 
التشــريع في األهمية وعليه ال يجوز أن نغير أعرافنا ألن هناك 
فئة تريد أن تسلخنا من أعرافنا وهويتنا وجتعلنا كغير املسلمني.
حقيقه إن ما أوصلتنا له وســائل التواصل االجتماعي وعدم 
االعتماد على اإلعالم الرسمي بات يشكل مصدر إزعاج للمجتمع 
حقيقة، فكل يوم إشاعة وأقاويل واقتراحات تبث القلق في املجتمع 
واملجتمع الكويتي يعاني الكثير ولديه همومه ولم يكن ينقصنا 

إال مثل هؤالء الذين ال يشعرون بحال أبناء جلدتهم.
فهناك أناس مترفون حقيقة وكل شــغلهم الناجت عن الفراغ 
والترف هو الرغبة في التغيير وبث األفكار السلبية وتعكير صفو 
املجتمــع ليس إال ألن مثل هؤالء حقيقة ال يعملون وال يعرفون 
التعب بحياتهم، بل أناس من الفراغ وامللل وليس لديهم شــيء 

يقلقلهم ويفكرون به باتوا مصدر إزعاج لنا.
وأنا أمتنى من اقترح هذا املقترح ان يداوم هو من الســاعة 
التاسعة والنصف وحتى اخلامسة كل يوم ودون انقطاع أو تأخير 
حتى ال يخصم من مرتبــه ألن ما هو متعارف عليه أن اجلهات 
احلكومية باتوا كالصراط املستقيم وخصوصا في اخلصومات 
فلو تأخر املوظف دقيقة عما هو مســموح به خصم يوم كامل 
وتراكمت اخلصومات عليه، لذا نتمنى ان من لديه مقترحا يريح 

املجتمع ويعم بالفائدة فليقترحه أو ليصمت.

استبشــر أهل الكويت األســبوع 
املاضي بخبر التخلص من أكوام ماليني 
اإلطارات مت إعدامها وإيداعها من سنوات 
في مقبرتها «رحية احلزينة»، وقد تزايدت 
تلك األكوام على مدى سنوات! تتعرض 
ألخطار حرائقهــا وتلوث أجوائها وما 
حولها. «رحية» األزلية ليعود تدويرها 
وطحنها ملواد تستخدم للطرق السريعة 
املرورية وللمعمار اخلاص  واحلواجز 
باملباني وغيرها، وكذلك تسويقها بعد 
تدويرها لتستخدمها البالد كيفما تشاء.
القناة  التلفزيوني على  اللقاء  ومن 
األولى بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩ في العاشرة 
مساء، حول قرار مجلس الوزراء بتكليف 
البلدي  للبيئة واملجلس  العامة  «الهيئة 
واإلدارة العامة للبلدية، ولكل مؤسسات 
ووزارات احلكومة املعنية ملتابعة تنفيذ 
وتفعيل إنشــاء مصانع معنية بتدوير 
تلك اإلطارات إلى املواد املطلوبة بدال من 
العودة إلى تكديسها هباء، مع ضرورة 
مخالفة املتســبب في رميها وتراكمها 
مبناطق أخرى نائيــة كطريق األرتال 
والعبدلي والوفرة وبراري صحراوية 
ترمى فيها تلك اإلطــارات التالفة، مع 
تغرمي املتسبب في مخالفة قرارات الدولة 
ماليــا، لدعم املصانع املتخصصة التي 
لتدوير هذه اإلطارات  إنشاؤها  سيتم 
بشكل علمي لالستفادة منها كما سبق 
وتكرار الشكر لكل األطراف حلل كابوس 

كوارثها السنوية».
وبذلك تكون الدولة ممثلة بحكومتها 
الرشيدة أجنزت ما وعدت به مشكورة، 
ولعلها بــادرة خير حلــل غيرها من 
املشكالت كإشــكاالت نفوق األسماك 
السنوية! ومشكلة العمالة املنزلية التي 
حتتاج إلى حل حاسم لعدم إرهاق مواطني 
ومقيمي الدولة من ابتزاز أطرافها خدما 
ومخدومني بتسلط من بعض متنفذي 
الدول املصــدرة لتلك العمالة، ومثلهم 
متنفذون داخل البالد، والبد من إخضاع 
كل األطراف للرقابة واحملاسبة بقوتهم 
الذاتية بأرقامهم املالية قبلهم! والبد أن 
نعي مفهوم «ال يفل احلديد إال احلديد 
والكي أفضل العالج»، طال عمركم بتميز 
قراراتكم املنتظرة كما حدث مع معاجلة 

كارثة «رحية»، لها ألف حتية.

بعيــدا عن السياســة ودهاليزها 
وصفقاتهــا التي ال تختلــف كثيرا 
باختالف األماكن واألزمنة، فقد تعلمنا 
من التاريخ أن سقوط األنظمة قد يترتب 
عليه غياب القانون والبنية األساسية 
لصونه وحفظه وانتشار الفوضى سواء 
كانت في صور محدودة أو متسعة، 
ومن ثم عندما يســقط أي نظام فإن 
الكثيرين يتسابقون للنزوح بحثا عن 

األمان واحلياة الكرمية. 
وفي ساعات قليلة بعد سقوط أي 
نظام تنشــط األعمال غير املشروعة 
مثل جتارة املخدرات والقتل واإلرهاب 
مدفوع الثمن، وتتحول تلك املمارسات 
من النطاق احمللي لتعبر احلدود إلى 
دول اجلوار وغيرها مما يزيد الطني بلة. 
وكذلك إن سقوط األنظمة يصحبه 
الســجون واملعتقالت وخروج  فتح 
احملكومني سواء في قضايا جنائية أو 
سياسية، وإن لم تنتبه دول اجلوار بكافة 
أجهزتها فقد تدفع أثمانا باهظة بسبب 

تداعيات السقوط املدوي لألنظمة. 
وليســت أي دولة بعيدة عن هذه 
التداعيات والتحديــات التي تتجاوز 
ترحيل وإيواء النازحني وتقدمي الرعاية 
اإلنســانية بكافة أنواعها لهم بالدول 
املضيفة، أما مشاكل املخدرات واإلرهاب 
فهي حتديات يجب قراءتها بدقة وعناية 
من جانب املتخصصني وخصوصا لدول 

اجلوار اجلغرافي والثقافي. 
وأدعــو اهللا ســبحانه وتعالى أن 
يحفظ أبناءنــا من هذا اخلطر الداهم 
وأن يحفــظ العيون الســاهرة التي 
الدائمة،  للمخدرات بيقظتها  تتصدى 
حيــث إن التصريحات اإلعالمية عن 
ظاهرة اإلدمان وأعداد املدمنني يجب أن 
تكون أجراس إنذار تقرع بعنف في آذان 
اجلميع لتكثيف اليقظة والتأهب بروح 
املسؤولية للقضاء على أطرافها. وبعيدا 
عن حصر أعــداد الذين مت إجالؤهم 
وأعداد ضحايا االنفجارات فإن املشهد 
اخلفي يحتوي على مخدرات وإرهاب 
ارتبطا بســقوط وضعــف األنظمة 
واختفاء البنى األساسية، ومن ثم فال 
يوجد ما مينع من عبورها احلدود دون 

حتفظات أو قيود.

األمن واالستقرار لدول املنطقة وكانت 
هذه فرصة حيث التقى رئيس الوزراء 
مع ملوك ورؤســاء وممثلني لدول 
الشــأن  املنطقة وتباحث معهم في 
الكويتية مع هذه  بالعالقات  املتعلق 
إلى أهمية استقرار  الدول وأشــار 
املنطقة والعراق، وقال بهذا اخلصوص: 
إن املنطقة العربية لن تنعم باالستقرار 

مادام العراق يفتقده.. 
ونأمل أن يكــون مؤمتر بغداد 
للتعاون والشراكة بداية وفاحتة خير 
لبناء عالقات طيبة لدول املنطقة وأن 
يكون بداية لتعاون صادق للمضي 
في إجناز املشاريع التنموية لكل دول 
املنطقة في إطار التعاون املشترك..

َِّذيَن آَمنُوا َال  أية كرمية:- (يَا أَيَُّها ال
يَْطاِن َوَمن يَتَِّبْع  تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
يَْطاِن َفِإنَّهُ يَأُْمُر ِبالَْفْحَشاِء  ُخُطَواِت الشَّ
ِ َعلَيُْكْم َوَرْحَمتُهُ  َواْملُنَكِر َولَْوَال َفْضُل اهللاَّ
 َ َما َزَكى ِمنُكم مِّْن أََحٍد أَبًَدا َولَِكنَّ اهللاَّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم) يَُزكِّي َمن يََشاُء َواهللاَّ
واهللا املوفق.

التي تصب  وغيرها من االختراعات 
في خدمة البالد والعباد.

أولى درجات اليأس واإلحباط يشعر 
بها املخترع إذا وصل لبالده وهو فرح 
ونفسه تعلوها الزهو والفخر فيفاجأ 
في صالة املطار بالنكران والالمباالة 
عندما ال يجد أحدا من املسؤولني في 
استقباله وتهنئته وتشجيعه مع العلم 
أن كثيرا من الــدول حتاول جذبهم 
املغرية ليعملوا  العروض  وتقدم لهم 
عندها ومع ذلك يرفضون ويتمسكون 
بوطنهم، نتمنى أن تتغير هذه السياسة 
وان ترعى احلكومة أبناء الوطن وال 
تهملهم وان تقدم لهم كل الدعم حتى 

يبدعوا ويقدموا كل ما عندهم.
 أما إذا اســتمر الوضع على هذا 
احلال فإنهم ســيهاجرون إلى بلدان 
أخــرى تقدر مجهودهــم وعقولهم 
وطاقاتهم وعندها لن ينفع الندم، فهل 
ستسارع الدولة وحتتوي علماءها ام 
ان الوضع ســيبقى كما هو عليه؟.. 

اهللا املستعان.

بقــدر ما هو معتمد علــى التربية 
والســلوك وزرع للقيم وبناء جيل 

يتطلع إليه للمستقبل!
في وطني الكويت عندما أنشئت 
وزارة التربية لم يطلق عليها وزارة 
التربية والتعليم أو وزارة التعليم ألن 
القائمني عليها آنذاك كانوا مستوعبني 
ومدركني لدور التربية األساسي في 

بناء اجليل اجلديد!
فالتربيــة هي التعليــم والقيم 
واألخالق وبناء متكامل لهذا النشء 

وما يريد منه الوطن الحقا!
لألسف ما زالت الوزارة حتمل 
نفس املسمى لكن دون اهتمام أو دور 
حقيقي وما نشاهده من مخرجات هي 
أشبه بـ«بتوع شهايد» ولكن بال علم!

وفي الوضع احلالي يجب أن يطلق 
علــى وزارة التربية وزارة التعليم 
وكفى! أو أن يعيدوا لوزارة التربية 
رونقها الضائع ومناهجها املفقودة!

# وضوح: األمم باتت تقاس مبستوى 
تعليمها.

كتبه وقدره اهللا له، وان لم يقوده هذا 
اليقني إلى االمتثال واإلذعان، سرعان 
ما سينهار ألي حدث سيئ يحدث في 
حياته، وبطريقة ستؤثر عليه وعلى 

من حوله.
قال تعالى: (أفحسبتم أمنا خلقناكم 
عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعالى 
اهللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش 

الكرمي).
 كما صنف لنا عبدالرحمن القحيز: 
بعضا من أولئك الذين ســرعان ما 
ينهارون ويضعفون ألي حدث يكتبه 
اهللا سبحانه وتعالى لهم، فمنهم من 
يضعف أمــام األمراض، ومنهم من 
يضعف أمام الفقر، ومنهم من يضعف 
امام الفقد، وهناك من يضعف ويرتاب 
النفوذ،  أمام األقوياء اصحاب  فقط 
وكأن ال خالق لهم! وملا وضع سبحانه 
نقطة ضعف معينة، لدى كل شخص 
منا، أرادها ان تكون فيه، تترســخ 
وتتعمق وتتأصل بداخله ليختبرنا 
أحيانا بها، وضعها حلكمة بالغة جدا، 

ال يعلمها أيضا أحد سواه.
هذا، وخاصــة اننا اصبحنا في 
عصر نرى الكثير فيه ممن هو ضائع 
ما بني الضالل والتذمر والنفاق، وما 

بني اجلحود والغضب والنكران.

تبادل اخلبرات والتجارب ال شك بأن 
بيان املؤمتر جاء في ظروف شديدة 
احلساسية وخالفات حتتاج إلى وضع 
حد ملثل هذه اخلالفات كمحاولة على 
إيجاد مناخ أمني واستقرار عام في 

دول املنطقة.
إن مشاركة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد جاءت 
إلبراز دور القيادة السياسية الكويتية 
في التعاون مع دول املنطقة إلجناز 

مرموقة ومحكمة هم أنفسهم صدموا 
من الواقع املريــر في بالدهم عندما 
فوجئوا بــردود األفعال الباهتة التي 
جعلت أحالمهــم وطموحاتهم تتبدد 
وتتبعثر مع الريــح بعد جهد وتعب 
ومعاناة، يرون مشاريعهم واختراعاتهم 
تركن ال تستخدم وال تناقش مع أن 
فوائدها ستكون كبيرة ومردودها أكبر 
على الدولة سواء كانت على مستوى 
الطب أو الهندسة أو الكهرباء والطاقة 

الذي سمح للبنك الدولي بيقوم بهذا 
الهراء؟!

أو من خالل عملها بصورة أخرى 
وبالتحالف مع رؤوس األموال لتغريب 
التعليم موفرة التعليم اجليد ملن معه 
األموال بينما يقبع البسطاء مع تعليم 

أشبه بتحصيل املمكن!
إن الشــعوب في املعمورة كافة 
أصبحت تقاس بتعليمها ومستواه 
الذي لم يعد مقتصرا على التعليم 

أعظم مقامات اإلميان ألنه يكف عن 
اجتراح السيئات ويبعدنا عن قبائح 
العادات، ويثبتنا عند نزول املدلهمات، 
قال تعالى: (واصبر فإن اهللا ال يضيع 

أجر احملسنني).
كما قيل عن الصبر ايضا إنه لغة 
املنع واحلبس، وذكره سعيد ابن جبير 
حني قال: «الصبر اعتراف العبد هللا مبا 
أصابه فيه واحتسابه عند اهللا ورجاء 
ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد 

ال يرى منه اال الصبر».
(ولربك فاصبر)، فإن العبد ان لم 
يكن مؤمنــا بأن كل ما يحصل معه 
في حياته، ال يحدث إال حلكمة ما، من 
عند ربه، وان لم يوقن بحكمته فيما 

تبني احلوار البناء وترسيخ التفاهمات 
على أساس املصالح املشتركة كما أكد 
املؤمتر على التعاون وفقا ملبادئ حسن 
اجلوار وعدم التدخل في الشــؤون 
الداخليــة كما أكد املشــاركون في 
مؤمتر بغداد للتعاون والشراكة الى 
تكريس األمن فــي املنطقة ورفض 
كل أنواع اإلرهاب والفكر املتطرف.. 
كذلك نوه بيان املؤمتر إلى استمرار 
التعاون في مواجهة كورونا من خالل 

املخترعني واملتميزين في التخصصات 
الطبية والهندسية وكافة العلوم البحثية 
والفنية الذين رفعوا اسم الكويت عاليا 
في احملافل الدولية، ورمبا أن الكثير 
من الشعوب ال تعرف الكويت، وأين 
تقع، ومن خالل هؤالء املتميزين من 
أبنائنا عرفنا العالم وأعجب بقدراتنا 
وأفكارنا واطالعنا أن هؤالء املخترعني 
الذين أذهلوا العالم ومنهم من وضعت 
صوره واختراعاته في مجالت علمية 

أحد حتى ســاعدت األنظمة بقصد 
منها أو بغير قصد مثل تأخرها في 
البنية التحتية للتعليم أو في توظيفها 
لغير املؤهلني على العمل بالتدريس!

لتصبح مخرجاته سيئة من خالل 
ما يســمى بالتنسيق أو في تبديل 
املناهج بني فترة وأخرى حتى وصلنا 
إلى أن ينظم البنك الدولي مناهجنا 

التعليمية!
وال أعلــم ومازلت ما هذا الدور 

في عبادته وحده.
لذلك ما من شيء يخلقه إال وأحسن 
خلقه، وأمت صنعه، ليرينا فيما بعد 
ويوضح لنــا ما يريده ببالغ حكمته 
به، ذلك وان اشتدت مصاعبنا علينا 
وأحزازنا، مهما كثرت وفشلت جتاربنا، 
مهما كسرت خواطر ارواحنا، مهما 
زادت آالمنا بكل مرحلة من مراحل 
حياتنا، إال انه ال يعلم بعذاباتنا الداخلية 
ولم يحص دمعاتنا اال وحده سبحانه.

وما واجبنا نحن إال ان نبتعد عن 
تذمرنا الدائم ونبدله مبا هو آجر لنا، 
اال وهو الصبر، فإن الصبر من الدين 
مبنزلة الرأس من اجلسد، فال إميان 
ملن ال صبر له، ومقــام الصبر من 

للتعاون  حقق مؤمتــر بغــداد 
والشراكة املصاحلة العربية بني عدة 
دول عربيــة كانــت بينها خالفات، 
وأبرزهــا لقاء أميــر دولة قطر مع 
الرئيس املصري حيث كان لقاؤهما 
فاحتة خير في العالقات العربية متكن 
الزعيمان في لقــاء أخوي إزالة كل 
اخلالفات بني البلدين حول مختلف 
القضايا.. كذلك التقى أمير قطر مع 
نائب رئيس دولة اإلمارات ومت في هذا 
اللقاء أيضا بحث القضايا واخلالفات 
بني البلدين ومتكن قائدا البلدين من 
جتــاوز هذه اخلالفــات ليعلنا عن 
فتح صفحة جديدة في العالقات بني 
البلدين الشقيقني ال شك بأنها إجنازات 
لدولة  التقدير واالمتنان  تســتحق 
العراق الشقيق.. كذلك جاء في البيان 
الصادر عن املؤمتر: الوقوف إلى جانب 
العراق ودعم تعزيز مؤسساته كذلك 
أكد البيان على ضمان استقرار املنطقة 
وأمنها ودعم الشــراكات السياسية 
واالقتصادية.. كمــا نوه البيان إلى 

عرف عن الكويت منذ نشــأتها 
اهتمامها  وبداية نهضتها احلديثــة 
بالعلم والعلماء منــذ اكثر من قرن 
بالتعليم  البداية  كامل عندما كانــت 
األولي، وكان يســمى بالكتاتيب عن 
طريق املطوع واملطوعة اللذين يقومان 
بتعليم األطفال القرآن الكرمي ومبادئ 
اللغة العربية وشيء من احلساب إلى 
أن إلى افتتحت أول مدرسة في بداية 
القرن املاضي وتلتها مدارس أخرى إلى 
أن توسع التعليم على جميع املراحل 
وارســل الطلبة ملواصلة تعليهم في 
اخلارج وبعدها افتتحت جامعة الكويت 
في منتصف الستينيات وكانت أولى 
املنطقة، هذا مختصر  اجلامعات في 
بســيط ملدى اهتمام الدولة بالتعليم 
وتشجيع الطالب على التفوق والتميز.
ما الــذي تغير اليوم بعد كل هذا 
الذين قمنا  أبناؤنا  الطويل؟  املشوار 
بتدريســهم وصرفت عليهم الدولة 
األموال الطائلة لكي يتخرجوا من أفضل 
اجلامعات في العالم، وأعني هنا الشباب 

في أزمان مضــت كان التعليم 
وأولئك املتعلمون منوذجا رفيعا!

كيف ال واألمية تضرب بجذورها 
معظم الشــعوب العربية فلم يكن 
للجميع وكان  التعليــم متوافــرا 
مختصرا علــى القادرين وهم قلة 

قليلة!
ومنذ أن توافر التعليم للجميع 
التعليم وأخرجت  ومجانا تعاظــم 
املدارس واجلامعات في بداية عهودها 
كوكبة من املثقفني الذين أثروا احلياة 
األدبية والثقافية واإلعالمية والفنية 
والسياسية في كل األوطان العربية 

ومن دون استثناء!
كان حامل الشهادة االبتدائية يشار 
إليه بالبنان وجتده مميزا في مجتمعه!

في هذه األزمان خرجت في جميع 
األوطــان العربية مناذج علمية في 
شتى املجاالت مثل طه حسني وعباس 
العقاد ويوسف وهبي وحافظ إبراهيم 

وأحمد شوقي.. الخ.
التعليم مقصورا على  ولم يعد 

روي عن مصعب بن سعد عن أبيه 
ے قال: جاء أعرابي إلى رسول اهللا 
ژ فقال: «علمني كالما أقوله»؟ قال: 
(قل: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
اهللا أكبر كبيــرا، واحلمد هللا كثيرا، 
وســبحان اهللا رب العاملني، ال حول 
وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم) قال: 
«فهؤالء لربي، فما لي»؟ قال: (قل: اللهم 
اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني).

فاهللا سبحانه غفور حكيم، ال يأمر 
عبثا وسدى وباطال، بل هناك مراد 
فيما أراد، أي ان أفعاله صادرة عن 
حكمة بالغة من عنده، حكمة ال يعلمها 

أحد سواه.
كما وحده أيضا ذو الصنع املتقن 
واألفعال الســديدة، فمن تأمل فعال 
مبتــداه ومنتهاه، وتفكر في مصير 
دنياه، سيكتشــف بعدها، أن هناك 
أشياء ال شيئا واحدا فقط! يدل على 
عظمة اخلالق وحكمته فيما كتب وقدر 
وقرر، أشياء جتعلك توقن وبازدياد 
بأن كل من يعيش على هذه األرض، 
إال وله وقت ابتداء وانتهاء، وذلك طبعا 

على وفق حكمته وإرادته سبحانه.
فهو لم يخلقنــا ولم يخلق تلك 
األمم الكثيــرة املختلفة، إال حلكمة 
عظيمة من عنده، وغاية جليلة تتمثل 

وقفة

األمن السيبراني 
الرعب القادم؟

د.عادل رضا

من اقترح هذا املقترح
عليه  أال يقترح بعد اليوم!

عزة الغامدي

كلمات

مخترعون 
بائسون..

zaben٩٠٠@hotmail.comزبن حمد البذال
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# بتوع شهايد!
احملامي مطلق خميس السعيدي
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