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كلنا يود أن يرضى عنه الناس ويكون محبوبا ومقبوال 
من اجلميع، ولكن ال ســبيل لذلك، فيبدو أن ذلك ضربا من 

ضروب املستحيل:
يريــد املــرء أن يعطــى مناه

أرادا مــا  إال  اهللا  ويأبــى 
 ومن احلكم السائرة، قول حكيم العرب أكثم بن صيفي 
«رضا الناس غاية ال تدرك» وهذا املثل واقع ملموس، وحقيقة 
ال شك فيها، فلن يستطع أحد كسب رضا الناس كلهم مهما 
فعل، ومهما قدم لهم، حتى لو أعطيتهم ماء عيونك، فالناس 
بــني حامد وذام منذ خلقت الدنيا، ولكي تســير في طريق 
السالمة عليك أن تسعى جاهدا إلرضاء ضميرك، وتكل الناس 
خلالقهم، ومن العجيب حقا أن بعض الناس يســعون سعيا 
حثيثا في رضا الناس أكثر من سعيهم في رضا اهللا تعالى، 
وهذه القسمة الظاملة والرأي الدبري، والرأي األعوج: فرضا 
الناس غاية ال تدرك، ورضا اهللا غاية ال تترك، فلنترك ما ال 
يدرك ألجل ماال يترك، يقول الشيخ علي الطنطاوي، رحمه 
اهللا، في هذا املعنى: كلنا أشــخاص عاديون في نظر من ال 
يعرفنا، وكلنا أشــخاص مغرورون في نظر من يحسدنا، 
وكلنا أشخاص رائعون في نظر من يفهمنا، وكلنا أشخاص 
مميزون في نظر من يحبنا، وكلنا أشخاص سيئون في نظر 
من يحقد علينا، لكل شخص نظرته فال تتعب نفسك لتحسن 
صورتك عند اآلخرين، يكفيك رضا اهللا عنك، ومما أوصى 
به اإلمام الشافعي ے صاحبه الربيع بن سليمان: يا ربيع، 
رضــا الناس غاية ال تدرك، فعليك مبا يصلحك فالزمه فإنه 
ال ســبيل إلى رضاهم، فلم جنعل الناس سببا في سعادتنا 
وتعاســتنا؟ فهل من احلكمة أن أرضي الناس على حساب 
نفسي، ولنا مبن ســبقنا العظة واحلكمة، فالناس لم ترض 
على أنبياء اهللا الذين بعثوا لهدايتهم وتوجيههم لسبل اخلير 

والرشاد، فحاربوهم ونابذوهم وقتلوا بعضهم.
حتى انتصــر احلق على الباطل، فكيــف لك أن حتوز 
رضاهم؟ فإن كنت تريد أن تعيش مرتاح البال فعليك بذات 
نفســك واترك اخللق للخالق فليس إلى السالمة من الناس 

سبيل، فلندعهم وما هم فيه، وهللا در القائل:
ضحكــت فقالوا أال حتتشــم

تبتســم أال  فقالــوا  بكيــت 
بســمت فقالــوا يرائــي بها

عبســت فقالــوا بدا مــا كتم
اللســان صمت فقالــوا كليل 

الكلم نطقــت فقالــوا كثيــر 
حلمــت فقالوا صنيــع اجلبان

ولــو كان مقتــدرا ال نتقــم
أرد مهــا  أنــي  فأيقنــت 

أذم أن  النــاس البــد  رضــا 
وقد استفحل في مجتمعنا داء استرضاء الناس واستشرى 
حتى أصبح سمة بارزة، ووصل األمر بهؤالء الناس بتقدمي 
تنازالت على حساب أنفسهم من أجل نيل رضاء هذا وذاك، 
ســعيا وراء املصالح، وقد روي عن النبي ژ أنه قال: «من 
التمس رضا اهللا بســخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناس ومن 
التمس رضا الناس بسخط اهللا وكله اهللا على الناس» (رواه 

الترمذي) ..ودمتم ساملني.

أعلن النائب د.عبدالكرمي الكندري عن توجيه أسئلة إلى كل 
مــن وزراء اخلارجية واملالية والتجارة عن العقوبات األميركية 
األخيرة التي طالت مواطنني كويتيني بتهمة االرتباط بشبكة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب وكيفية نفوذ هذه العمليات واختراقها 
للمؤسسات الكويتية املالية والرقابية دون كشفها ومحاسبتها.

ال شك أن العقوبات األميركية ضد املؤسسات احلكومية املالية 
ذات الصلة بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب لهي اتهام صادم ضد 
الكويت، حيث إن هذا االتهام يلقي بالالئمة وتوجيهات عقوبات 
على املؤسسات الكويتية يدخل الكويت ضمن الدول التي متارس 
أعماال إرهابية بتمويلها ماليا للجهات واملنظمات اإلرهابية وأن 
هذه االتهامات حتمل الكويت مسؤولياتها بالضلوع للمنظمات 
اإلرهابية. ويتطلب من املسؤولني في احلكومة الكويتية اتخاذ 
إجراءات صارمة والبد من محاســبة تلك اجلهات التي سهلت 
متويل املنظمات اإلرهابية. لقد حافظت الكويت على حياديتها 
وعدم تأييد أي جهات إرهابية في عهد األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد وكان من املفروض أن يحافظ على االستمرار بهذه 
السياســة وحيادية املواقف جتاه مختلف القضايا، ال نريد أن 
منس أي اجتاه أو دولة ولكن يجب على الدولة االلتزام باحليادية 
التي حافظت على احترام الدول حليادية الكويت وامتناعها عن 

تأييد أي عناصر إرهابية.
إن الكويت ليست بحاجة ألن تساند أي توجه يضر بسمعة 
الكويت والبد أن نســلك سياسة احلياد وهذه مما دفع بالدول 
العامليــة ألن تثق مبواقف الكويت احليادية وإشــراكها في أي 
محادثات لبحث خالفات بني الدول.. وكلنا يذكر موقف األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد في اخلالف اخلليجي، حيث وقف 
على احلياد وبذل جهدا كبيرا إلزالة اخلالف بني األشــقاء وها 
هي دول اخلليج تقطف ثمار تلك اجلهود التي أسفرت عن إزالة 
اخلالف وإعادة أجواء املصاحلة بني دول اخلليج العربي.. النائب 
أسامة املناور أيضا قرر توجيه األسئلة حول هذا املوضوع للوزراء 
الثالثة ذوي الصلة بقضية غســيل األموال ومتويل اإلرهاب 
وكيفية معاجلة العقوبات التي تنوي الواليات املتحدة توجيهها 
ملؤسسات مالية كويتية، والنائبان يسعيان لتتبع ما ستقوم به 
احلكومة للرد على العقوبات األميركية والبد أن يحاســب من 
قام باستغالل املؤسسات احلكومية املالية لدعم منظمات إرهابية، 
وذلك للمحافظة على املوقف السياسي الكويتي التي دائما وأبدا 

تصدر بيانات تستنكر األعمال اإلرهابية.
لقد آن األوان للتصدي لهؤالء البعض الذين يريدون توريط 
الكويــت بأعمال إرهابية وهذا ما يتنافى مع سياســة الكويت 
احليادية.. وأمتنى أن نرى مســلكا جديدا ملجلس األمة لتبني 
القضايا السياســية احليادية والبد من محاسبة من قام بهذه 
األعمال بتمويل اإلرهاب ومحاســبة من ســهل ألن تنفذ هذه 
العمليات عبر املؤسسات الكويتية املالية وعدم العودة إلضاعة 
وقــت املجلس في خصومات وإدانات مــا بني األعضاء والتي 
ليســت لها أي عالقة مبسؤوليات املجلس األساسية، والبد من 
اتخاذ قرارات حملاسبة املوظفني الذين ساهموا في تسهيل متويل 
اإلرهاب، ويفضل اســتبعادهم عن وظائفهم وجتميد حسابات 

هؤالء الذين أساءوا لسمعة الكويت.
من أقوال سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد - طيب 
اهللا ثراه-: «حافظوا على ســفينة الكويت، فنحن جميعا نرى 
العاصفــة من حولها وال عاصم لها بعــد اهللا تعالى من ذلك إال 

بالوالء واإلخالص والتفاني والشعور باملسؤولية».
واهللا املوفق.

ما أحلى العودة إلى احلياة الطبيعية، 
بعد مرارة إجراءات التحرز من «كورونا». 
ومن ذلك العودة إلى املدارس، لكن مما 
يكدر اخلواطر أن أطفاال يعيشون بيننا، 
ولكن ستغلق األبواب في وجوههم ألن 
آباءهم من فئــة البدون غير احلائزين 
البطاقة األمنية املشروطة بإقرار قسري.
صحيح أن احلكومة استثنت فئات 
العسكريني، ووفقت على  منهم كأبناء 
إنشاء الصندوق اخليري للتعليم «عام 
٢٠٠٤» الذي يهدف إلى دفع رســوم 
الذين يســجلون في  البدون  الطالب 
املدارس األهلية اخلاصة، وال نعلم هل 
مســتمر أم توقف بســبب توجيهات 
رســمية ملزمة للمؤسسات احلكومية 
وللجمعيات التعاونية وشركات القطاع 
اخلاص وجلان الزكاة واجلمعيات اخليرية 
واألوقاف بعدم تعيينهم وعدم مساعدتهم 
من أموال الزكوات وتبرعات الصاحلني 

ما لم يقدموا بطاقة أمنية مجددة!
يعني ال ترحم، وال تســمح ألحد 
بأن يرحمهم، مما يهدد بتفشي األمية 
بني هؤالء األطفال ومخالفا لالتفاقيات 
اإلنســانية في منع املســاس بحقوق 

األطفال.
األمنية  أن نتخيل األخطار  وعلينا 
واالجتماعية فــي مجتمعنا من وجود 
شباب جهلة ميلكون طاقات عالية، تقع 
فريسة ملن يستغلهم في اخلراب، في 
الوقت التي تتسابق الدول في استثمار 
هؤالء الشباب لتأهيلهم تعليميا، وآخرها 
اجلامعة القاسمية في الشارقة التي فتحت 
أبواب التســجيل للطالب من أي دولة 
مجانا مع راتب وســكن وتأمني طبي 

وتذكرة سفر كل سنتني.
على األقل لنعتبرهم خطة ولو بعيدة 
املدى، إلحاللهم كعمالة متعلمة ومتدربة 
ومنتجة ومتعايشة مع تقاليد املجتمع 
الكويتــي، بدال من العمالة الهامشــية 
األجنبية السائبة التي تشكل عالة وعبئا 
ثقيال على التركيبة السكانية الكويتية.

< < <
من أقوال اإلمام الرضا (ع): 

«اتقــوا اهللا أيها الناس في نعم اهللا 
عليكم فال تنفروها عنكم مبعاصيه بل 
استدميوها بطاعته وشكره على نعمه 

وأياديه».
«احرصوا على قضاء حوائج املؤمنني 
وإدخال السرور عليهم ودفع املكروه 

عنهم».
(ذكرى استشــهاد اإلمام علي بن 
موســى الرضا گ ١٧ صفر ٢٠٣هـ 

على يد اخلليفة العباسي املأمون)

تزامنا مع قرار وزارة التربية امللزم 
للعاملني في املدارس مبسحة أسبوعية 
لغير احملصنــني بالتطعيم، اعتصمت 
جموع أمام مبنــى الوزارة معبرة عن 
رفضها لقرار املسحة معللني رفضهم 
لعدة أسباب، أبرزها رغبتهم في مباشرة 
عملهم دون تطعيم أو مسحة أسبوعية 

أسوة بوزارات الدولة املختلفة.
وعند تفحص املشهد بزاوية منفرجة 
من الصفوف اخللفيــة تبرز لنا عدة 
حقائق تبدأ بأن نســبة ليست بقليلة 
من احملصنني غير مقتنعني بالتطعيم، بل 
يؤمنون إميانا كامال بنظريات املؤامرة، 
النظريات  بتلك  ولكنهم برغم إميانهم 
لبوا نداء الواقع الذي يفيد بأن التطعيم 
هو الطريق شبه الوحيد لعودة احلياة 
الطبيعية، وهذا ما سمح لهم وألبنائهم 
بالسفر والترحال واللعب والتجوال، كذلك 
من يعمل باملدارس عليه مسؤولية تربوية 
قبل املسؤولية الصحية باحلرص على 
صحة املتعلمني وتوفير البيئة الصحية 
املناسبة لهم، بجانب ان يكون خير مثل 
وقــدوة باالمتثال لكل ما يصب برافد 

الصالح العام.
لذلك كان على املعنيني في التربية 
والصحة توضيح أهمية التحصني على 
مستوى أنشطة وقطاعات الدولة والتعامل 

بتقدير مع رافضي التطعيم.
فلقد بينت كثير من اإلحصائيات أن 
السبب الرئيسي للرافضني الرعب من 
املجهول واتباع دون إدراك احلسابات 
واملواقع املشبوهة معتقدا انه اذا وجد من 
يؤيده فإنه يطمئن، ولكن احلقيقة يزداد 
رعبا، ما يؤدي إلى زيادة التمسك برؤية 
الرافض املصحوب بخوفه املســتمر، 
ســواء كنت مع التطعيم أو ضده وهو 
حق تكفله قوانني الدولة. يجب ان نعي 
حقيقة ان عودة احلياة مرتبطة ارتباطا 

وثيق بالتطعيم.
على الهامش: العاقل من أبدل أحالم 

يقظته بتعايشه مع واقعه.

اآلخرين ورفعــة النفس والدفاع 
عــن الــذات، وإذا تنوعت أدوات 
الفســاد دمر البالد وهزم العباد 
ودامت احلروب وضيعت الدروب 
فتساوى اإلنســان مع مخلوقات 
الرحمن، فال العقل ينفع وال التفكير 
يردع. حتى يصبح اإلنسان عدوا 

لنفسه ولآلخرين.
لقد ارشــدنا اهللا عز وجل إلى 
البشر  وسائل حكيمة تنظم حياة 
مبا يرضاه خالق البشــر بصورة 
جمالية تضفي حياة ســعيدة بني 
أرواحهم وتربط كل معاني اخلير 
فيما بينهم الســتكمال مسيرتهم 
الدنيوية والوصول إلى حياة اخللد 

الكرمية.

دون التشكيك بها أو بالطالب.
تضخم الدرجات فرصة لالنتقام: ورأت جهة 
اإلدارة أن ظاهرة تضخم الدرجات 
العلماء  فرصة لالنتقام من بعض 
ومن بعض األساتذة الذين يكنون 
لهم البغضــاء والكراهية والغيرة، 
فأخذوا يصطادون في املياه العكرة، 
ويقرون بــأن تضخم الدرجات ال 
بــد أن يعاقب عليه القانون، حيث 
تتــم معاقبة األســتاذ املغضوب 
عليه، وتشكيل جلنة غير حيادية، 
وذلك إلثبات التهمة على األســتاذ 
بأي طريقة، ويتحد أعضاء اللجنة 
والصوت لألغلبية ليرصدوا قرارهم 

في معاقبة هذا األستاذ.
موت الضمائر: عندما متوت الضمائر 
الفساد اإلداري وينتصر  ينتشر 
الظلم، ويدفن العلماء أحياء ويكبلون 
بالتهم وهم عنها براء، وعندما يصل 
الظلم لهؤالء العلماء ولهؤالء األساتذة 
ولهــؤالء املعلمني فقد ضاع البلد، 
فموت الضمائر يعني موتا لألوطان.

إن املعلم هو عماد األوطان وهو 
صانع األجيال، وقد قال النبي ژ: 
«إن اهللا ومالئكته ليصلون على معلم 
الناس اخلير حتى النملة في جحرها 

واحلوت في البحر».

مضمونه ويسبب احلرج للمتقاعدين 
في مواقف كثيرة من املخجل تركهم 

أو ترك ذويهم أن يتعرضوا لها.
ويبقى السؤال عن اجلهة الفنية 
املرجعية التي يجب أن تتحمل أمانة 
إدارة هذا املشــروع وتوجيهه إلى 
أن  املســار الصحيح وخصوصا 
التأمني الصحي لن يتوقف  قطار 
عند «عافية» بوضعه احلالي املليء 
املراجعة املوضوعية  إن  بالثغرات. 
التغطية  واملتخصصــة لنطــاق 
التأمينية بوثيقة «عافية» يجب أن 
تتم دوريا باستقاللية ومهنية كاملة 
ولتكن من جهات استشارية محايدة 
املتقاعدين،  حفظا حلقوق وكرامة 
ولنبحث عن الثغرات األخرى في 
اإلنفاق على الرعاية الصحية بعيدا 
عن استحقاقات املتقاعدين ووثيقة 
«عافية» التي لم نحســن إدارتها 
وتوجيهها حتى اآلن. ولنعمل جميعا 
على حفظ حقــوق املتقاعدين في 
العالج وعدم بخس حقوقهم وذلك 
عرفانــا وامتنانا ملا قدموه للوطن 
من خدمات أثناء مسيرتهم العملية.

فالروح وحدها هي من جتعلك 
إما أن تكون أنيقا وناصعا في أعني 
الناس، أو دميمــا وكريها، وهى ما 
جتعلك فائق احلسن جميال، أو إلى 
اقل درجات اجلمال تهبطك، فيضطر 
كل من يراك بأن يصفك بكلمة الباري 
سبحانه وتعالى، لم يخلق هيئتنا عليها 
«القبح»، ونحن منها براء، لكنك انت 
من وضعت نفسك في هذا املوضع، 
بتدني أخالقك، وسوء روحك وطباعك.

اختر مــن إذا ســكنت روحه، 
سيســكنك فيها بصدق، دون كلل 
منك او ملل، اختر من سيكون معك 
في اخليبــة والضرر، قبل التوفيق 
واليسر، سواء في تكوين صداقاتك 
او في دائرة عالقاتــك او معارفك 

االجتماعية واصحابك.
وكن على يقني تــام، بأن كلما 
تعمقت نظرتك التي ترغبها وتصبو 
إليها، على تلك النقطة بصورة اكبر، 
وجتاهلــت في املقابل عن كل ماهو 
اهم وأقيم، ستعرف مع مرور األيام 
كم هي ســطحية نظرتك! والتي لن 

جتديك نفعا أبدا.

والفرقة عذاب.
إننا نحتاج املصداقية في القول 
والعمل، فعصرنــا احلالي مليء 
بالفساد األخالقي والتفضيل على 

املقابل هناك  وفي  إن بعض الظن إثم: 
فئة من الطلبة املتفوقني الذي درسوا 
وكافحوا وأجابوا عن األسئلة في 
االختبارات دون مســاعدة ودون 
غش. وهنا ال ميكن أن يحكم األستاذ 
أو املعلم على الطلبة بعدم اعتماد 
درجة التيمز بحجة الغش ألن هناك 
فئة من الطلبة لم تعتمد على الغش 

إطالقا.
يبقى ديننا احلنيف هو املرجع 
(إن بعض الظن إثم) ومبا أن األستاذ 
لم يشاهد بعينه الغش ولم يالحظ أي 
فعل غريب يدل على أن الطالب قد 
غش فعال، فعليه أن يرصد الدرجات 
كما وصلت إليه عبر برنامج التيمز 

من حياتهم بال مبرر منطقي. وإنني 
أدعو املتقاعدين املتمتعني مبشروع 
عافية للتأمني الصحي وأدعو كذلك 
مؤسســة التأمينــات االجتماعية 
الى  املالية واملتخصصني  ووزارة 
إجراء دراسات علمية بالتعاون مع 
العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسســة 
إللقاء الضوء على سلبيات التطبيق 
وكيفية جتاوزها بإدارة رشيدة تعيد 
توجيه دفة املشروع ليحقق الهدف 
القانون بعيدا عن االجتهادات  من 
القانون من  التي تفرغ  العشوائية 

اجلمال وال في الذكاء والنقاء.. ألن 
كل االرواح اجلميلة البد وان تكون 

ذكية ونقية من تلقاء نفسها».
فكم من الرائع لو عودنا أنفسنا بأن 
نحكم على غيرنا عن طريق مخبرهم 
ال جمالهم وال جمال مظهرهم، واال 
يقع اختيارنا لألشخاص على محور 
واحد فقط، ذلــك ألننا لم نخترهم 
لنتمنظر بهم، او لنسد فراغا اجتماعيا 
من خاللهم! بل من املفترض أن ينبع 
اختيارنا في األساس على روحهم 

ودماثة طباعهم.

وتعني على ذوبان الكراهية واحلقد 
واحلسد وتســاهم باالقتراب عن 
االبتعاد فهي أســلوب خير، وإذا 
كانت غيــر ذلك فالعواقب عظيمة 

الكاميرا ومن جهاز ثان يفتح ولي 
األمر االختبار ويحل ويرسل اإلجابة.

أمــا إذا كان ولــي األمر غير 
متعلم فيســتعني الطالب باملدرس 
اخلصوصي أو بالقروب اجلماعي مع 
زمالئه الطلبة، ويتناقلون اإلجابات 
النتيجة حصول  بالقروب وتكون 
جميع الطلبة على الدرجة النهائية 

الكاملة في االختبار.
يكون هــدف الطالب أن يرفع 
معدله وأن يتخرج حتى وإن لم يفهم 
شيئا، فاحلياة كفاح وهو غير قادر 
على هذا الكفاح، وقد وهبت كورونا 
الفرصة السانحة للغش ولرفع معدله 
ولنجاحه بتفوق دون أن يبذل اجلهد.

الطبية الفنية على تطبيق مشروع 
عافية حتول إلى كيان مشوه وغابت 
األطراف صاحبة املصلحة عن إدارته 
ملصلحــة املتقاعدين وأعني بذلك 
مؤسســة التأمينــات االجتماعية 
ووزارة املالية إلى جانب كيان فني 

مستقل للتأمني الصحي.
ووسط هذه السلبيات يتم من 
آن إلى آخر التلويح بخفض ميزانية 
املشروع أو إجراء املزيد من التقليص 
على التغطية التأمينية أو سلب املزيد 
من حقوق املتقاعدين في هذه الفترة 

نحكم على هذا الشخص من مظهره 
فقط، وركنــا متاما اخالقه، روحه، 

صفاته، طباعه، باطنه وجوارحه.
واجلمال ليس فقط جمال الوجه 
أو اجلسد، او حتى جمال ما يقتنيه 
الشخص ويلبس، بل اجلمال هو ذلك 
الذي ينبع من الــروح التي تعكس 
على صاحبها ومن حوله، وكما قيل: 
«رمبا يبعث الضياع صورة اجلمال 
القدمي الــذي كانت العني غافلة عنه 
واألصل قائــم»، وقيل ايضا «واما 
تتنافس في  ان  األرواح فيستحيل 

تتحرك في نفس اإلنسان مشاعر 
وأحاسيس تدعو إلى إرضاء اآلخر 
ســواء بالفعل أو القول، وهذا ما 
يسمى باملجاملة، واملجاملة غالبا ما 
يطغى عليها عدم املصداقية والكذب 
أحيانا بل إنها وسيلة لتدمير العالقة 

واخلوض مبا ال ينفع.
كثير من الناس يســتخدمون 
مصطلح املجاملة ليظهروا شعورا 
مصطنعا وأحاسيس مقلوبة تساعد 
على حتسني الصورة غير الواقعية 
والكسب املادي، هذا إذا كانت النية 

غير صافية والطريقة مدمرة.
املجاملة أســلوب خير ومنهج 
شــر، فإذا كانت املجاملة صادقة 
تتحلى مبعاني احلــب لآلخرين 

الدرجات  باتت ظاهرة تضخم 
ظاهرة عامة عبر جائحة كورونا، 
وهي ليست مقصورة على مرحلة 
دون مرحلــة أخــرى، فتضخم 
الدرجــات ظاهرة أخذ يعاني منها 
جميع املعلمني والتربويني واألساتذة 
جلميع املراحل الدراسية من املرحلة 

االبتدائية حتى املرحلة اجلامعية.
الضوء على  األسباب: لن نســلط 
األسباب، فالكل يعترف بأن ظاهرة 
تضخم الدرجات ظاهرة جديدة على 
التعليم في جميع أنحاء العالم العربي 
التعلم  والغربي واألميركي نتيجة 
عن بُعد بعد أن احتاجت «كورونا» 

كوكب األرض.
األجمل اعترافات ولي األمر: واألجمل في 
املوضوع أن ولي األمر نفسه يعترف 
بأن تفــوق ابنه يعود إلى كورونا، 
وإلى التعلم عن بُعد، خاصة إذا كان 
ابنه غير متفوق في السنوات التي 

سبقت كورونا.
واملبكــي أن ولي األمر املثقف 
املتعلم يقــوم بحل االختبار نيابة 
عن ابنــه بطرق مختلفة، فبرنامج 
التيمز يســمح للطالب بأن يضع 
إمييله (بريده اإللكتروني) على أكثر 
من جهاز، فالطالب في االختبار يفتح 

أهدت الدولة مواطنيها املتقاعدين 
التأمني الصحي «عافية» مبوجب 
القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤ وهذا 
حق من حقوقهم التي كفلها الدستور 
لهم ولكن تطبيق القانون كان من 
خالل الئحة تنفيذية حددت احلاالت 
املشمولة واحلاالت التي ال يغطيها 
التأمني الصحي للمتقاعدين ولم نر 
أي متابعة فنية متخصصة لضمان 
حصولهم على كامل حقوقهم وعدم 
وضعهم في مواقف محرجة بسبب 
عدم تغطية الوثيقة لبعض احلاالت 

أو تغطية جزئية فقط.
ومن املنطق أن احلاالت املرضية 
الشــائعة احلدوث بني املتقاعدين 
التغطية  تكون على رأس قائمــة 
التأمينيــة مثل حــاالت الزهامير 
الشــيخوخة والرعاية  وخــرف 
التلطيفية والسرطان ولكن سامحه 
اهللا من قام بوضــع قائمة طويلة 
من احلاالت التي ال يغطيها التأمني 
الصحــي فكانت النتيجة ســلب 
حقــوق املتقاعديــن وفتح أبواب 
خلفية للتحايل وفي غياب الرقابة 

هناك مقولة نتذرع بها دائما، أال 
وهي «إن اهللا جميل يحب اجلمال»، 
وعادة وبشكل عام، ان أراد الناس أن 
يصفوا شخصا ما، اما ان يصفوه 
بجمال شكله أو العكس، وهنا وفى 
كلتا احلالتني نحن نتحدث فقط على 
ما نراه بأعيننا، اي حني نتكلم عن 
اجلمــال ونصفه، يعتبر كالمنا عن 
هذا اجلمال بأنه شيء نسبي ال غير، 
فليس كل ما يلقى إعجابنا بالضرورة 
بأن يعجب غيرنا، وليس بالضرورة 
بأن يكون هذا اجلمال ظاهرا وباطنا، 
لذلك الزال  او شــكال وموضوعا! 
مفهوم اجلمال لدى االغلبية مبنيا 

على مقياس خاطئ.
املقولة  فيجــب عندما تتذكــر 
اعاله، علينا أن نقرنها ايضا بـ (لقد 
خلقنا اإلنســان في أحسن تقومي)، 
وهنا يخبرنا اهللا عز وجل في آيته 
أننا جميعا خلقنا وبال استثناء في 
أحســن تقومي، إذن ما الذي يجعل 
البعض يصف غيره بوصف ال يليق 
ويجرحه؟! او يهيم بجمال شخص 
آخــر وبكلماته يفرحه؟! فنحن هنا 

كلمات ال تنسى

رضاء الناس 
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ومتويل 
اإلرهاب
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تضخم 
الدرجات 
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