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نشرت صحيفة «األنباء» الغراء في يوم اجلمعة املوافق 
٢٠٢٢/٢/٤ تصريحا لرئيس اللجنة التعليمية في مجلس 
االمة النائب الفاضل د.حمــد املطر يدعو فيه الى تنظيم 

مؤمتر وطني إلصالح التعليم.
أضم صوتي الى صوت النائب الفاضل الدكتور حمد 
املطر ألن التعليم في الكويت في انحدار شديد منذ عام 
«الدفش» عفوا عام «الدمج» في سنة ١٩٩١م اي بعد حترير 

دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
والدليل ان التعليم احلكومي في انحدار شــديد، هو 
توجه اولياء االمور لنقل ابنائهــم من التعليم احلكومي 
الى التعليم اخلاص، وبأعداد كبيرة من الطالب وذلك من 

اجل تعليم افضل.
والدليــل اآلخر هو تصريحات كبار املســؤولني في 

احلكومة عن واقع التعليم.
وإليكم بعض التصريحات:

٭ ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد: 
«خريج الثانوي يعادل طالب السابع املتوسط».

٭ وزير التربية األسبق املرحوم بإذن اهللا تعالى د.أحمد 
الربعي: «التربية هرم مقلوب».

٭ دراســة حقيقية قامت بهــا وزارة التربية أكدت فيها 
خطــورة الوضع، وأن نصف تالميــذ املرحلة االبتدائية 

ضعاف دراسيا.
٭ تالميذ الثالث االبتدائي ال يجيدون كتابة اسمائهم.

٭ ٣٠٪ من الصفوف األولى ال يعرفون كيفية االمساك بالقلم.
٭ انتشــار الدروس اخلصوصية في املرحلة االبتدائية، 

واملتوسطة، والثانوية، ولألسف حتى اجلامعة.
هذه بعض تصريحات املسؤولني في احلكومة عن كارثة 
التعليم، لكنها لألسف مجرد تصريحات حبر على ورق.

قالوا في األمثال: «شر البلية ما يضحك».
حدثني رئيس قسم االجتماعيات السابق في مدرسة 

أبو أيوب األنصاري املتوسطة للبنني باملوقف التالي:
جاء ســؤال في امتحان االجتماعيات للصف السابع 

املتوسط، من هو قائد معركة القادسية؟
أجاب احد الطالب «بدر املطوع».. ال تعليق.

أناشــد النائب الفاضل د.حمد املطر في حالة انعقاد 
املؤمتر إن شــاء اهللا تعالى ضرورة االستعانة وإشراك 
اهل امليدان التربوي مــن معلمني ومعلمات في املراحل 
الدراســية الثالث (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وال ننسى 
اشــراك بعض الطالب في املراحل التعليمية الثالث، ألن 
املعلم والطالب على دراية تامة بأســباب مشكلة التعليم 
وتشخيصها ووضع احللول املناسبة لها، وعلى رأي املثل 

«أهل مكة أدرى بشعابها».
آخر املقال: «االستثمار في التعليم، أفضل استثمار».

عادة ما تنطلق السعادة أوال من ذاتك، فأنت مبفردك 
قادر على أن تنعم بها وتعيش الفرحة والسرور والبهجة 
احلقيقية بنفسك، وتصنع اإليناس كيفما تريده لروحك، 
ومن ثم تفكر في كيفية استقطاب تلك السعادة والبهجة 
بصورة أكبر من اخلارج أي ممن حولك، سواء من عالقات 
اجتماعيــة أو اصدقاء او هوايات ذات أهمية أو جناحات 
معينة او تطوير مهارات وأنشطة مفيدة واهداف سامية 
وغيرها وغيرها الكثير، ولكن يبقى األساس الثابت في 
املوضوع هو انت، نعم انت فإن لم تنبع تلك السعادة من 
داخلك فال ميكن لكنوز الدنيا إسعادك وإبهاجك، وإن لم 
ينبع ذلك احلزن وتلك التعاسة من داخلك فال ميكن ايضا 

ملآسي الدنيا إخضاعك.
لذلك، فإن جاءت إلينا جميع تلك األمور والتي ذكرناها 
فيما أعاله بصورة جميلة وممتعة، رائعة فأهال وســهال 
بها، وإن أتت على عكس ذلك فال بأس ايضا، فأهال وسهال 
ولكن باالستغناء عنها، وتذكر أنك في شتى األحوال التي 
تواجهك والظروف والصعاب والتــي عادة ما تزيد من 
همك وغمك وشؤمك وإكدارك وترهقك، بإمكانك تفاديها 
لتنعم باخلير والتصالح والسالم، كونك شخصا سعيدا 
وفرحا من داخلك حتى وإن لم تكن هناك عالقات متلكها 
أو صداقات تعرفها وأمور وأشــياء تسعى إلى توطيدها 
أو حتاول حتى احملافظــة عليها، وكن على يقني تام أنه 
ال ميكن ألي انســان على وجه االرض في سكونه ومن 
خالل نظرته السوداوية للحياة أن يجد السعادة احلقيقية 

مهما حاول ومهما فعل.
فيستحيل من تلك السعادة أن تأتيك على قدميها لتلقي 
بنفسها بني أحضانك، واعلم أن لو كانت هذه الفكرة تلوح 
في ذهنك فســتبقى تعيسا رهن حزنك واستيائك، ذلك 

ألنك اختزلت هذه الفكرة في ذاتك دون علمك.
فللسعادة أبواب كثيرة، ولكن البعض لألسف يشوه 
معناها حني يقوم بربطها بأشــخاص معينني، او بأمور 
وأشياء اخرى كلذة املال، املنصب، الشهرة، النجاح املصطنع، 
املظاهر الكاذبة والكماليات الزائفة.. إلخ، والتي قد تكون 
مؤقتة ألنها مكتسبة، ولكن كما يقال: السعادة ال تستورد..

بل من داخلنا تولد.
كما انها تكمن ايضا في عدم إدراكنا خلطورة ما نحن 
عليــه وكثرة محاتاتنا، وأنت إن لــم تكن تنعم بالبهجة 
والســعادة من أعماقك من االساس، فتأكد أنك لن تكون 
سعيدا أبدا وإن اصبحت تلك االمور وكل تلك األشياء بني 
يديك، كونها تنطلق كما ذكرنا من الذات ومن ثم تنتشر، 
أي أنها تنتشر من املركز إلى احمليط وليس العكس، وهنا 
عليك أال تنسى أنك أنت «املركز» ومن حولك هو احمليط، 
فأنعم بها ملفردك أوال أي في مركزك ومن ثم فكر بالبحث 

عنها من خالل احمليط الذي يحاوطك.
يقول عبداهللا املغلوث: «إن هناك بشرا مثل املطر عندما 
يهطل تنتشر السعادة والدعوات، وهناك بشر مثل موجة 
الغبار عندما تهب متتلئ الصدور بالضيق والكدر، ومن 
ينشغل بأمور واشياء اخرى او ينشغل باآلخرين، فلن 
يجد وقتا لينشــغل فيه بنفسه»، فالفرح والسعادة فعل 

تصنعه ال تنتظره.
تذكر دائما أنك أنت نفسك، كما أي شخص في الكون 
كله، وتستحق محبة نفسك وشغفك وعطفك بها، وكما 
يقول فرانسيس دي ســاليس: «ال تتمنى أن تكون أي 
شيء إال نفســك وما أنت عليه، وحاول أن تكون كذلك 
متاما»، فالســعادة هي من أمور احلياة الطبيعية، ألنها 
جزء ال يتجزأ من ذاتك، فعندما يتعلم ذاتك أن يصل إلى 
منبع السعادة، فصدقني أنه سيصل مهما حصل، ولكن 
معظم األشخاص لألســف يربكون أنفسهم ويحتارون 

في أمر صورة ذواتهم.

حتتفل الكويت وشعبها بذكرى االستقالل 
والتحرير، فالوطن هو الظل الظليل واملالذ 
اآلمن، وهــو نبض االســتقرار واألمان، 
والكويت من اعظم النعم التي انعمها علينا 
رب العباد، ألنها نبع العطاء، لم تقصر يوما مع 
شعبها، احتضنتهم بخيراتها بحب وعطف، 
فهي القلب النابض الذي به تكتمل احلياة.

الكويت ستبقى خالدة على مر العصور 
مبا حققته من إجنازات تاريخية كبيرة، حيث 
تصدرت العمل اإلنســاني العاملي، وقدمت 
للعالم املساعدات والهبات، حيث كانت الغوث 
لكل محتاج والســند لكل مصاب والعون 
لكل متضرر، وقدم شعبها الطيب احملسن 
كل اخلير واملساندة للفقراء واحملتاجني بال 

فخر؛ كرما واحتسابا وليس منة وتفاخر.
الكويت هذا البلد الصغير في املساحة 
والكبيــر في العطــاء واملواقف واحلكمة 
الرشــيدة لقائد الوطن أمير العفو صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا ذخرا وسندا للكويت وشعبها.

نســتذكر بكل فخر شــهداءنا األبرار 
وأسرانا احملررين األبطال ورجال املقاومة 
الذين بذلوا انفسهم في يوم الغزو الغاشم 
دفاعا عن بالدنا، ونكرر الشكر والعرفان 
لبالدنا اخلليجيــة وخاصة اململكة العربية 
الســعودية والبالد العربية واألصدقاء من 
كل دول العالم الذين شاركوا وساهموا في 

حترير بالدنا الغالية.
أبدع الشاعر ســعود نصار اخلمسان 
حني قال: يا كويت لك ميزة مع كل األوطان 

يا النادرة فيك احملاسن مثيره..
ديرة تالحم والتراحم باألكوان باخلير 

ما تشبهك أيات ديره..
عاشت الكويت حرة مستقلة وواحة أمن 
وأمان، وأن يظلها الرخاء واالستقرار ألرضها 
ولشعبها العظيم وملن سكن فيها، ونبتهل 
إلى العلي القدير أن يحفظها من كل ســوء 

ويبعد عنها كيد الكائدين.

تطرقت في مقال سابق عن عدم وجود 
أي مظاهر لالحتفاالت بالعيد الوطني الـ ٦١ 
والذكرى الـ ٣١ للتحرير سواء على واجهات 

الوزارات أو في الشوارع وامليادين.
ذكرت وقتها أن شــهر االحتفاالت بدأ 
ولم نر أي حترك أو نشــاط للجنة الدائمة 
لالحتفال باملناسبات واألعياد الوطنية، كما 
لم نشاهد أي شعار لهذا العام يعتلي شاشة 
القنوات في التلفزيون يبني تلك املناسبات 
العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على 

هذه األرض الطيبة واملباركة.
جاء التجاوب ســريعا من قبل اللجنة 
املنظمة لالحتفاالت باألعياد عبر املتحدث 
الرســمي في بيان صحافي أوضحت من 
خالله متديد فترة برامج االحتفاالت باألعياد 
الوطنية حتى ٣١ مارس املقبل تزامنا مع قرار 
مجلس الوزراء بتخفيف القيود واالشتراطات 
الصحية املتعلقة بجائحة كورونا، واعتلى 
كذلك شعار املناسبة على قنوات التلفزيون 
مبختلف قنواته واإلعالن عن انطالق شعار 
احلملة الوطنية الذي ســبق أن أشرنا إلى 
تأخره، حيث حمل شعار االحتفالية لهذا العام 
«جنة لنا كلنا» الذي جاء مواكبا للمناسبة.

طالبت من خالل زاويتي اللجنة باخلروج 
مبؤمتر صحافي لإلعالن عن برامجها املواكبة 
لالحتفاالت، وخرجت لنا في بيان صحافي 
ذكرت من خالله أن هناك العديد من الفعاليات 
املواكبة لالحتفالية ستشارك بها العديد من 
مؤسســات الدولة وسيكون هناك عرض 
لوزارة الدفاع مبشــاركة وزارة الداخلية 
واحلرس الوطني بجانب أبراج الكويت إضافة 
إلى عرض جــوي للقوة اجلوية الكويتية، 
وهناك أيضا عروض خاصة في مركز الشيخ 
املباركية  الثقافي وأســواق  جابر األحمد 

واحلدائق العامة واملنتزهات واألسواق.
طالبت كذلك من أجهزة الدولة بتزيني 
الشوارع باألعالم واإلضاءة التي تبني مكانة 
املناسبة العظيمة والكبيرة وجاء التجاوب 
كذلك ولكن ليس مبستوى الطموح حيث مت 
تزيني بعض الشوارع الرئيسية والداخلية.

املطلوب من احملافظني التحرك وإبراز 
دورهم في محافظاتهم وخلق جو من التنافس 
في تزيني احملافظات ألنه من غير املعقول 
أن تأتي هذه املناسبة العزيزة وال نرى أي 
دور يذكر لهؤالء احملافظني، وكذلك احلال 
بالنســبة للجمعيات التعاونية التي أصبح 
دور الغالبيــة منها شــبه مفقود في هذه 

االحتفالية العزيزة.
أخيرا التعاون مطلوب من اجلميع يجب 
أن نحتفل بكل رقي بعيدا عن كل مظاهر 

تعكر صفو هذه االحتفاالت الغالية. 
حفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه 
وأدام عليها نعمة األمن واألمان والتطور 

واالزدهار.

جمهورية فرنسا بسموه، طيب اهللا 
ثراه، لإلشادة بشعب الكويت باعتبار 
أبنائه منوذجا لإلخالص والء وانتماء 
السراء والضراء  الغالي في  لوطنهم 
نسيجا متالحما، واليزال ذلك مستمرا 
بحمد اهللا ووصايا قيادتنا األوفياء لدحر 
املشككني واألعداء الذين يستهدفون 
هذا الوطــن الغالي، كما عبر الرئيس 
الفرنســي عن اعتزازه بنسيج هذا 
الشعب والتفافه خلف قيادته احلكيمة.
التاريخ يعيــد أحداثه   وهكــذا 
بتغيرات محلية وإقليمية ودوليه حتتاج 
احلذر واحلنكة واحلكمة لردع العدوان 
بوصايا الرحمن ووالة األمر املخلصني 

سابقهم والحقهم.
لنا بعناية  كلنا للكويت والكويت 
خالقنا العظيم نتابع األفضل للحكام 
واحملكومني، ورحم اهللا من تابع املسيرة 
بأمانة ورحل، ومن يرعاها اليوم دنيا 
ودين بنســيج شعبكم األمني وردع 
احلاقدين واملشوشني للصورة الناصعة 

اليوم ودوم، بإذن اهللا.

ونزع أسلحة الدمار الشامل؟
ال اعرف حقيقة كيف ستتم تسوية 
هذه القضايــا الدولية، فهناك اجيال 
تتــوارث احلقد والكرة وتســترجع 
تاريخا مضى عليه الدهر وولى منذ 
زمن بعيد، وإال فليطالب املســلمون 
لدولة إسالمية  بإســبانيا وحتويلها 
ألن مــن قام بفتحها هــو طارق بن 
زياد خالل حكم األمويني، وهل هذه 
املطالبة مبثل هذه األمور منطقية أو 
حتى عقالنية؟ بالتأكيد ال، فالعالم مت 
تقسيمه بعد احلرب العاملية الثانية وها 
نحن على مشــارف قرن من الزمان 
على هذه التقسيمة، وكل الدول ملتزمة 
بحدودها ألن الشعوب كرهت احلروب 
والدمار فما ال يعرفه مطالبو احلروب 
أن الضحايا والقتلى هم الشعوب، وأن 
من يدير احلرب يسكن في برجه العالي 

وحتت حراسة مشددة.
ان التفكيــر مبثل هــذه العقلية 
اإلجرامية أمر مرفوض ومن الضروري 
التصدي له فال مزيد من القتلى وال 
مزيد من الضحايا، فلينعم العالم بأمن 
وسالم إذا كان هناك من يحب اخلير 

للبشرية.

وانتماء ولفتــرة االعتداء على تراب 
الغالي، وشدد  الوطن  وشــعب هذا 
على أهمية متاسك أهله وتالحمهم مع 
قيادتهم الوفية بكل األحوال، وضرب 
سموه مثاال لذلك (طيب اهللا ثراه) على 
تالحم دول العالم احلر ٣٦ دولة بكل 
مؤسساتها ضمن املنظومة العاملية لتؤكد 
حرية ومكانة هذا الوطن واعتزاز العالم 
بنموذج أداء أبنائه حكاما ومحكومني 
بكل أحوالها، مستشهدا باتصال رئيس 

أناس ال يحبون إال ان يشربوا من دماء 
األبرياء ليتنعتشوا ويشعروا بالسعادة.
حقيقة في ظــل كل تلك األزمات 
التي يشهدها العالم السؤال أين دور 
األمم املتحدة عــن معاجلة مثل هذه 
القضايا؟، فدورها هامشي ونحن الذين 
توسمنا بتأسيســها ان هناك أعرافا 
دولية ومواثيق سيتم احترامها وعهودا 
سيتم االلتزام بها، إال أن ما نشهده هو 
ان منظمة األمم املتحدة غير قادرة على 
تسوية ومعاجلة أبرز القضايا الدولية 
التي نشهدها، إذن ما فائدة االجتماعات 
والقانون الدولي الذي اعتمده العالم؟.
ألم يكن الهدف من إنشــاء األمم 
العالم بســالم  ان يعيش  املتحــدة 
وحتترم كافة الدول املواثيق الدولية 
ويتم االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات 

موعد زيارة مجلس اإلدارة للمغفور 
له بإذن اهللا سمو أمير القلوب الراحل 
للشكر والتقدير واالمتنان ملا مت، السيما 
أن رب تلك األسرة من أهالي العديلية 
كان مديرا تربويــا إلحدى املدارس 
التابعة لوزارة التربية، وكان لنا جميعا 
شرف هذا اللقاء وتلك الزيارة األبوية 
احلميمة، وخاللها أكد ســموه القدر 
الغالي جلميع مواطنيه بكل نسيجهم 
للماضي واحلاضر واملســتقبل والء 

من جراء اعتداء ميليشيا احلوثي على 
اراضيها كل يوم وآخر صاروخ يقع 
على أراضينا وأهلنا حياتهم مهددة ال 
نعرف إلى متى ســيتم استمرار هذا 
االنتهاك الصارخ ألراضينا والتالعب 

بأرواح اهلنا في جنوب اململكة.
وإذا ما انتقلنا لقلب العالم النابض 
تلك القــارة الســاحرة أوروبا رمز 
العراقة والتألق فها هي اليوم مهددة 
بالدمار وتكاد طبول احلرب تشتعل 
في أرجائها، أوروبا التي بالكاد بدأت 
تتعافى من الدمار الذي حلق بها من 
جراء احلربني العامليتني األولى والثانية 
وكاد ان ينقرض األوروبيون بسبب تلك 
احلروب املدمرة، ها هي اليوم تعيش 
اخلطر من جديد ألن هناك أناســا ال 
يرغبون بالعيش بسالم بل على العكس 

بعــد حترير ديرتنــا الغالية من 
جحافل عصابة البعث الصدامي تقريبا 
بعامني ١٩٩٤، احتجزت أسرة «املخيطر» 
باحلدود الشمالية لدخولهم خطأ كما 
قيل أنها حدود عراقية ملدة عشرة أيام، 
حتركت الكويت قيادة وشعبا ودول 
اخلليج العربي الشقيقة والعالم العربي، 
والدول الصديقة مع كل األطراف بقيادة 
املغفور له بإذن اهللا أميرنا الراحل أمير 
القلوب سمو الشيخ جابر األحمد، طيب 
اهللا ثراه، وولي عهده الوفي آنذاك سمو 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا، طيب 
اهللا ثراه، ومؤسسات إنسانية كويتية 
وغيرها لإلفراج عن األسرة املسلمة 
املساملة، غير املقصود هدفها خارج 
احلــدود، حتى مت بحمد اهللا عودتهم 
جميعــا األب واألم واألبناء لوطنهم 
الغالــي الكويت بفضل اهللا، وبفضل 

جهود القيادة احلكيمة.
فــي تلك الفترة كان لي شــرف 
عضوية مجلس إدارة جمعية املعلمني 
ومجلــة املعلم، حيث مت اقتراح طلب 

نعيش سنوات عجاف، سنوات ال 
نعرف إلى ماذا ســتؤول إليه وال إلى 
أين يســير العالم، ففي األمس الذي 
ليس ببعيد غزا العالم ڤيروس مجهول 
املصدر والهوية راح ضحيته اآلالف 
وأغلقت به الشوارع وجلسنا أسرى 
في بيوتنا ال نعرف من نحارب ومن 
نقاتل ومن نخشى، فقط أغلق العالم 
أبوابه في حادثة لم يشهدها العالم منذ 
أن أنزل اهللا آدم وحواء إلى هذه األرض.
وعلى الرغم مــن اننا ما زلنا لم 
نتعاف من هذا العــدو اخلفي الذي 
فتك بالعالم تطل علينا أزمات وحروب 
وكأن العالم به أشرار ال يعرفون كيف 
يعيشون بسالم وال يرغبون ان ننعم 

باألمان.
أحــداث كثيرة ومخاوف حرمتنا 
فرحة أي عيد، فلــم نفرح في عيد 
الفطر أو األضحــى، ولن نفرح في 
اعيادنا الوطنية والعالم اليوم يحتضر 
وال نعرف املشهد السياسي على ماذا 

سيؤول إليه وما هي النهاية.
فكيف لنا فــي الكويت أن نفرح 
العربية  اململكة  الكبرى  وشــقيقتنا 
السعودية كل يوم بها ضحايا وقتلى 

حديث اجلمعة

متى مؤمتر 
التعليم؟

محمد العويصي

في سياق احلياة

جوهر 
الشيء

فاطمة املزيعل

بأن يتم اختيار أي موقع يحمل اسم 
حسني مبارك وفاء ملوقفه الصلب ضد 

االحتالل العراقي للكويت.
العالقات  لو حاولنا اســتعراض 
التاريخية بني الكويت ومصر الحتجنا 

إلى الكثير من الكتب.
مصر دائمــا مواقفها مع الكويت 
في كل الظروف لم تتخل عن الدفاع 
عن احلق الكويتي، لذلك جاء الرئيس 
عبدالفتاح السيســي لزيارة الكويت 
ليؤكــد علــى متانة العالقــة الطيبة 
والتاريخيــة بني البلدين الشــقيقني 

مصر والكويت.
فتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي 
الذي جاء ليجــدد العالقة املتينة بني 
البلدين، ويؤكد على املوقف املصري 

جتاه احلقوق الكويتية.
٭ من أقوال جابر اخلير (طيَّب اهللا 
ثراه): «إن الشعب الكويتي لم ينظر في 
أي وقت إلى النعمة التي أفاء اهللا بها عليه 
نظرة أنانية ضيقة بل وضع باالعتبار 
احتياجات إخوانه العرب فأشركهم في 

هذه النعمة».
واهللا املوفق.

وال ننسى أن ملصر الدور البارز 
في منــع القوات العراقيــة في عهد 
عبدالكرمي قاســم الــذي هدد بغزو 
الكويت، حيث أرسلت مصر بجيوش 
للدفــاع عن الكويت في عهد الرئيس 
جمال عبدالناصر، وكذلك تصدت مصر 
في عهد الرئيس حسني مبارك للغزو 
العراقي في عهد صدام حسني، ومازلنا 
نذكر وقفة حسني مبارك الصلبة في 
مواجهة احتالل جيش صدام للكويت، 
وكان املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد قد أوصى 

البحرين عام ١٩٧٠ ومت تكرميه فيما 
بعــد في بطولة كأس اخلليج رقم ٢٣ 

التي أقيمت في الكويت عام ٢٠١٧.
كان هنــاك أطبــاء مصريــون 
أثناء عملهم في  مشــهورون برزوا 
املستشفيات الكويتية في بداية إنشاء 
املستشفيات احلكومية واملستوصفات، 

ومن أبرزهم الطبيب أحمد مطاوع.
وليســت زيارة الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي هي الزيارة األولى 
لرؤســاء مصريني للكويت، فقد زار 

الكويت معظم القادة املصريني.

أتــت زيــارة الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي إلى الكويت خالل 
األسبوع املاضي في إطار تأكيد العالقات 
األخوية الطيبة التــي تربط البلدين 
العربية  الشــقيقني جمهورية مصر 

والكويت.
ولو استعرضنا العالقات التاريخية 
بني البلدين الشــقيقني ســنجد أنها 
حافلة بروابــط أخوية وتعاون مثمر 
بني البلدين، فقد ســاهمت مصر في 
عهد الرئيس الراحل حسني مبارك في 
جيوش التحالف الدولي الذي شكل من 
أجل حترير الكويت، وساهمت مصر 
في اخلمسينات بإرسال بعثات تعليمية 
وعلى نفقة احلكومة املصرية، وساهم 
أبناء مصر في الصحة وعدة مؤسسات 
خدمية. ويأتي اليوم الرئيس عبدالفتاح 
السيسي ليؤكد على العالقة التاريخية 

التي تربط البلدين.
وفي نطاق الشباب والرياضة ما زلنا 
نتذكر القياديني الرياضيني مثل املدرب 
الفذ الوحش وطه الطوخي الذي كان 
مدربا للمنتخب الوطني الذي فاز بكأس 
اخلليج العربي األولى والتي أقيمت في 

املوقف السياسي

زيارة السيسي 
لتأكيد العالقات 

التاريخية
عبد احملسن احلسيني

كوكب األرض بتصرفات شاذة ولكن 
أثمانها باهظة وهي قريبة من اجلميع 
سواء في املكان أو الزمان بل وعشناها 
ولألسف الشديد والبد لنا من نشر 
ثقافــة الود والســالم والعفو فهي 
لبنات لبناء راسخ اجلذور والقواعد 
واألســس. لقد آن األوان للتخلص 
من العنف األسري أيضا واملجتمعي 
والسياسي بل وحتى العنف اللفظي 
الذي ولألسف أصبح ينتشر وكأنه 
أداة قوة ولكنه هو الضعف بعينه ألن 
ديننا اإلسالمي احلنيف والديانات 
السماوية كلها ال حترض على العنف 
والعدوانية وهذه الصفات ال جتتمع 

في قلب أي مؤمن. 
فلنتعلــم الصفح والعفو ونعلم 
األجيال القادمة على ذلك لنشر السالم 
بني اجلميع ولنرتق بدولنا ونحقق 

جميع األهداف التي نسعى لها.

ال طائــل لها ومن قــرارات كارثية 
يتخذها العديد ممن جلســوا على 
مقاعد السلطة في غفلة من الزمان. 
وقد نحتــاج إلى تعميق مفاهيم 
لننهض  السالم والعفو بني احلكام 
بالتعليم وبجميع املجاالت وجنفف 
منابع العدوانية البغيضة التي تدمر 

على اآلخرين والطمع في اتســاع 
السلطة.

ولــو كان األمر بيدي القترحت 
على األمم املتحدة أن تقيم امتحانا 
سنويا للزعماء والقادة لقياس قدراتهم 
النفسية وحمايتهم من جنوح السلطة 
وحماية الشعوب والبشرية من حروب 

أمتنى من قــادة دول العالم أن 
يتحلوا بالعفو والصفح وأن يحاولوا 
حل مشاكل العالم التي تزداد يوما بعد 
يوم ألســباب واهية ويدفع أثمانها 
البسطاء حيث إنه عندما يختار قادة 
أي دولة احلرب أو الغزو أو تصفية 
احلسابات بالقوة فإن الدولة تتأخر 
في جميع املجاالت كالطب والتعليم. 
وهناك قادة عرفهم العالم من خالل 
تأجيج احلروب والنزاعات حتى أنها 
تكــون أحيانا قد وصلت إلى تدمير 
اليابسة وليست احلرب العاملية الثانية 
ببعيدة عنا حتى أن البعض يلوح اآلن 
بحرب عاملية ثالثة وما قد يترتب عليها 

من ضحايا وكوارث.
ولكــن يبدو أن من يجلس على 
مقعد الســلطة ويرى أدوات القوة 
والبطش بني يديه فإنه قد ينجرف إلى 
بعض القرارات العدوانية واالعتداءات 

ألم وأمل

اعفوا واصفحوا
د. هند الشومر

كيف لنا أن نفرح 
واأللم يغزو وجداننا!

بقلم: عزة الغامدي

نقش القلم

ألمير القلوب 
شهادة

لن تذوب
محمد عبداحلميد الصقر


