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عندما كان األميركان مستفردين بإدارة النظام العاملي دون 
منازع بني ١٩٩١م/ ٢٠٢١م، قاموا باجتياح العراق وتسببوا بشكل 
مباشر أو غير مباشر في موت مليون عراقي، كما قاموا باجتياح 
أفغانستان وتسببوا بشكل مباشر أو غير مباشر في موت أكثر 
من ١١٠ آالف أفغاني، كما قاموا بتنشيط ورعاية الربيع العربي 
وخلقوا حالة رومانسية وغير واقعية لدى الشعوب العربية ودفعوا 
بهم بصدور عارية أمام فوهات املدافع باسم تعزيز عملية التداول 
السلمي للسلطة في الوطن العربي لتفريغ احلنق العربي وتوظيف 
رغبة التغيير في عمليات سياسية مضطربة في الوطن العربي 
بدال من االنشــغال بعمليات انتقامية في العمق الغربي، وسقط 
ضحية هذه االستراتيجية األميركية ماليني القتلى وأضعافهم من 
اجلرحى والنازحني واملتضررين ماديا ونفسيا واجتماعيا، كما 
أطلقوا خالل هذه احلقبة اســتراتيجية «عش الدبابير» وخلقوا 
كيانات إرهابية تسبّبت في عشرات األلوف من القتلى والنازحني 

في الوطن العربي بشهادة عميل الـ CIA سنودن.
لطاملا كان الشرق األوسط والعالم العربي ثم اإلسالمي بالنسبة 
لإلدارة األميركية خالل هذه احلقبــة األحادية (١٩٩١م/٢٠٢١م) 
مجرد مســرح عمليات عســكرية وحقل للتجريب واملقايسة 
واستعراض الهيمنة العاملية على حساب أرواح وأعراض ومصالح 
وجغرافيا املنطقة دون أي مباالة باملعايير واملقاييس األخالقية، 
وعندما صعد بايدن في يناير ٢٠٢١م لرئاسة البيت األبيض أكمل 
مسيرة استراتيجية أوباما الذي كان نائبه في فترتيه الرئاسيتني 
املشــؤومتني، وقلص مبيعات السالح الضرورية للضغط على 
مخــزون الصواريخ االعتراضية التي حتتــاج اليها منظومات 
الباتريوت اخلليجية لضمان استمرارية كفاءة دفاعاتها اجلوية، 
فكان ذلك مبنزلة الرسالة التحفيزية مليليشيا احلوثي اإلرهابية 
ليزيدوا معدل هجماتهم اجلوية بالصواريخ الباليستية أو املسيرات 
بهدف تعميق الضغط على مخزون الصواريخ االعتراضية اخلاصة 
مبنظومات الباتريوت اخلليجية املعنية بردع اعتداءات احلوثي 
اجلوية، وكان جليا أن اإلدارة األميركية كانت تخطط ملزيد من 
الضغط على الدول اخلليجية خاصة والعربية عامة، وذلك ليس 
مبســتغرب ألن إدارة بايدن امتداد طبيعي الستراتيجية إدارة 

أوباما أصال.
 ثــم كان قدر اهللا في هذه األثناء أن قررت روســيا اجتياح 
أوكرانيا الواقعة على حدود دول «الناتو» ما غيّر بشكل جذري 
حسابات أميركا جتاه اخلليج بسبب تغير موقع ميدان العمليات 
من الشرق األوسط، إلى شرق أوروبا أوال، وثانيا بسبب دخول 
أداة «الطاقة» في معادلة الصراع الروسي- األميركي، ما اضطر 
األميركان خاصة والغرب عامة للجوء إلى أهم منتجي الطاقة (دول 
اخلليج) للتمكن من معاقبة الروس وحتييد أهميتهم الضاغطة 
على إمدادات الطاقة األوروبية، هذا االضطرار الغربي على دول 
اخلليج املنتجة، سيمكننا من التفاوض على مكتسبات عسكرية 
واستراتيجية، وسيضمن لنا التمكن من اقتناص هذه املكتسبات 
مــن الغرب، وبنفس الوقت اضطرار الغرب الينا، يرفع أهميتنا 
لدى الروس ألن عدم تعاوننا مع الغرب بزيادة اإلنتاج سيعني 
ارتفاع أهمية الطاقة الروسية لعدم وجود بديل أمام أوروبا عنها.

لذلك نقول: كلما استمرت احلرب الروسية على أوكرانيا أو 
علــى أي دولة أوروبية أخرى من خارج  «الناتو» كلما كان ذلك 

لصاحلنا كدول خليجية.
 املهم أن نســتغل احلالة االستقطابية بشكل جيد وحصيف 
ونحافظ على حيادنا إلغراء كال طرفي النزاع، ليقدم كل منهما 

مكتسبات أكبر لنا بغية استمالة موقفنا الداعم.
 هذه احلالة الدولية االســتقطابية ســتفتح األبواب لنا على 
مصراعيها لنلعب دوراً دولياً فاعالً ومؤثراً بشكل غير مسبوق، 
والذي إذا وظفناه بشــكل جيد سينعكس على مقدراتنا املادية 

والعسكرية والتقنية في الوقت نفسه.
 نحن أمام فرصة تاريخية لبناء األساسات الضرورية حملور 

دولي إسالمي بقيادة خليجية مستقبالً.

تعتبر أساسيات التربية ركائز البد ان يتم انتهاجها على مدى 
األجيال ومع جميع الفئــات العمرية، وهي قد ال تكون حتتاج 
الى دراسات كثيرة أو نظريات، وإمنا حتتاج لركائز ثابتة يسير 

الوالدان عليها بشكل منتظم حتى تتحقق التربية املرجوة.
وقــد تكون أولى ركائز التربية في احلوار مع الطفل، فمنذ 
قــدمي األجيال إلى اليوم وحتى تقــوم القيامة، هناك مواضيع 
خاصة بكل فئة عمرية لألطفال ليس جيدا أن أقفز بالطفل ذي 
السنوات الـ ٧ إلى مرحلة الـ ٢٠ عاما ألن األم أو األب يريدون 
الفضفضة للطفل على ســبيل املثــال، فهناك مواضيع ال يتم 
التحدث بها مع األطفال بالبتة وباألخص التي ســتكون صورا 
سلبية لديهم أيا كانت، فعلى سبيل املثال جتد أن بعض اآلباء، 
سامحهم اهللا، يجلس مع أبنائه ويحدثهم عن جتاربه السيئة في 
احلياة، والغدر الذي تعرض إليه واملشــكالت التي واجهها في 
حياته أو حتى بعالقته بأمهم أو أن حتدث األم األبناء بعالقاتها 
السلبية ومشاكلها مع أبيهم أو حتى الصدمات التي تلقتها في 
حياتها، فيعمل الوالدان بهذه الطريقة على نقل الطفل من مرحلة 
عمرية إلى مرحلة أكبر، هذا فضال عن إكســابه صورا سلبية 

ستترسخ في عقله الباطن وقد ال يتخلص منها مدى احلياة.
فاألطفال من املفترض أن يكون احلوار معهم مقتصرا وفي 
أضيق احلدود، سواء في إكسابه قيما دينية أو اجتماعية تتناسب 
مع عمره أو تقومي أخطائه وسلوكياته اخلاطئة أو تدريسه، أما أن 
اجعل من الطفل صديقا أفضفض له في مواضيع حتى البالغون 

ال يحبون أن يسمعوها فهذا سلوك خاطئ من الوالدين.
فالطفل البد أن يترك على سجيته وجنعله هو من يكتشف 
احلياة وجنيبه عن أسئلته املقبول اإلجابة عنها، حتى أن هناك 
مواضيع وأمورا ال تذكر أمام األطفال أبدا ألنها إما أن تعقدهم 
أو أن تكســبهم ثقافة من غير اجليد أن يكتسبوها في مرحلة 
عمرية مبكرة، ألنها قد تكون لديهــم آراء وانطباعات وهم ال 

يفقهون ما يقولون.
قد يعتقد البعض أن املوضوع يحتاج لثقافة عالية في علم 
النفس التربوي وهو ال يحتاج ذلك، ففي املاضي جداتنا وأجدادنا 
لم يكن لديهم علم وثقافة، ولكن كانت لديهم أساسيات التربية 

أفضل من بعض املتعلمني اليوم.
ففي املاضي كان األطفال ال يجلسون مع الكبار إال فيما ندر، 
وإذا مــا أرادوا التحدث في موضوع ما كان يطلب من األطفال 
مغادرة املكان حتى ال يسمعوا احلوار أيا كان هذا احلوار، ولكن 
كانت األمهات واجلدات يستشــعرن بحسهن التربوي أن هذه 
املواضيع ال تناسب الفئة العمرية لألطفال وهن كن غير متعلمات 
ولكن فطرة األمومة لديهن واحلس التربوي كان عاليا، فهذا أمره 
بالفطرة وال يحتاج دراســة، وكذلك كان اآلباء يحرصون على 
معاتبة األم التي تتحدث في مواضيع غير الئقة مع أبنائها، وكذلك 
لم يكن اآلباء على ما نشــهده اليوم، بل إذا ما كان لديه سلوك 
ســلبي ال يريد أن يقلده أبناؤه فيه كان ال يقوم بهذا السلوك 

أمامهم حتى ال يكتسبوا منه العادات السلبية.
ولم يكن اآلباء في املاضي يقحمون أبناءهم في مشــاكلهم، 
بــل كان األب يحرص على أن يكون متزنا ومثاليا أمامهم حتى 
يحرص أال يجرح املرحلة العمرية التي ينتمون إليها إال فيما ندر 
من اآلباء وهي حاالت شاذة غير معممة، ولكن أغلب اآلباء كانوا 
يعرفون ما يقال أمام الطفل وما ال يقال حتى في املجتمعات غير 

اإلسالمية، فهذا سلوك تربوي يحرص عليه اجلميع.

قيل لرســول اهللا ژ: «أي الناس 
أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق 
اللسان، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، 
فما مخموم القلــب؟ قال: هو التقي، 
النقــي، ال إثم فيــه وال بغي، وال غل 

وال حسد».
من خالل هذا احلديث الشــريف، 
ذكر لنا رسول اهللا ژ صفات املسلم 
املخموم القلب، ومخموم القلب يطهر 
قلبه أوال بأول باالستغفار، والوضوء، 
والصالة، والصدقــة، وقراءة القرآن 
يوميا، واحملافظة على أذكار الصباح 
واملساء، ويكون متسامحا مع الناس، 
حريصا علــى الدعاء، ويكون راضيا 

وقانعا مبا قسمه اهللا له.
وُسمي القلب بهذا االسم ألنه دائم 
التقلب، ويقول احلبيب ژ عن تقلب 
القلب: «إن هذا القلب يتقلب أشد من 
تقلب الِقــدر إذا ما فار غليانا»، وبّني 
ان القلب أشــد من تقلب الريشة في 
مهب الريح ويسوقها التيار حيث اجته، 

وحيث شاء.
لذا، كان نبينا الكرمي، عليه افضل 
الصالة والتسليم، يُكثر من دعاء «اللهم 
يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».
فيا أخي املســلم، بــادر بتطهير 
قلبك ونفسك من اإلثم والظلم واحلقد 
واحلسد قبل فوات األوان، واجعل قلبك 
نقيا ال يحمل صفات سيئة لآلخرين، 
وردد دائما وأبدا «يا مقلب القلوب ثبت 

قلبي على دينك».
اللهم اجعــل قلوبنــا مخمومة، 

وألسنتنا صادقة، اللهم آمني.

قد يكون اخلبر مفاجئا وهو قبول 
مجلس الــوزراء املوقر التبرع املقدم 
إلقامة مركز لطب وأبحاث النوم، وهذا 
ما يدهشني وهو اهتمام حكومي على 
أعلى املستويات بطب وأبحاث النوم، 
ليس على طريقة عادل إمام في فيلمه 
املضحك عن النوم في العسل، ولكن 
إدراكا بأهمية النوم الصحي وجودة 
النــوم على جودة احليــاة والصحة 
بوجه عام وفي جميع األعمار ومواكبة 
املستجدات العاملية في الطب ومن بينها 

بحوث النوم. 
ويبقى بعد ذلك أن نهتم بالتوعية 
بجودة احليــاة والصحــة وأهمية 
النوم الصحي في الصحة النفســية 
والبدنية، وعلى الزمالء املتخصصني 
في بحــوث النــوم أن ينتهزوا هذه 
الفرصة باالهتمام احلكومي ويضاعفوا 
البحوث والدراسات مع وجود العديد من 
التحديات التي قد تواجه النوم الصحي 
وقد تتطور إلى األرق املرضي. وهناك 
الكثير من األسئلة التي قد تكون لها 
إجابات علمية عن النوم، حيث إنه من 
األمور الطريفة أن جتد مسؤوال كبيرا 
في اجتماع مهــم وقد أغمض عينيه 
الستسالمه للنوم والبعض قد يحتمون 
خلف النظارات السوداء استجابة لنداء 
النوم في االجتماعات، فمن بني زعماء 
العالم مــن كانت له قصص مع النوم 
سواء كان عميقا أو خفيفا أو غفوة. 
لكن يبقى بعد ذلك أن املركز الذي تتبناه 
احلكومة ومجلس الوزراء لبحوث النوم 
يجب أن يعمــل مبهنية عالية وبعيدا 
عن أي توجهات مهما كان لها مبررات 
سياسية أو اجتماعية أو أحالم مرتبطة 

بالنوم.
ويحتاج هذا املركز إلى اليقظة التامة 
في إدارته وتشغيله دون كوابيس أو 
أحالم مزعجة أوما قد يفسد أي مشروع 
طموح ولكــن في النهاية فهو إضافة 
جديدة للصحة وللسعادة حتى لو كانت 
أحالما وحكايات ما قبل النوم املسلية 

واملضحكة في نفس الوقت.
وأعتقد أن املركز اجلديد ليس في 
حاجة إلى هيكل تنظيمي يجلس على 
قمة هرمه مسؤول بدرجة وكيل مساعد 
لشؤون النوم ليس من الصعب اختياره 
وتنصيبــه للمركز من خلف النظارة 
السوداء وبعيدا عن الغفوات. وبالرغم 
من أن اإلنسان يقضي حوالي ثلث حياته 
نائما، إال أن األكثرية ال يعرفون فوائد 
النــوم فالبعض يعتقد أنه خمول في 
الوظائف اجلسدية والعقلية ويحتاجه 
أثناء  اإلنسان لتجديد نشاطه، ولكن 
النوم حتدث بعض األنشطة املعقدة على 
مستوى املخ واجلسم. وإن عدد ساعات 
النوم التي يحتاجها اإلنسان تختلف 
من شخص آلخر وكذلك حسب العمر. 
وفي اخلتام أهنئ الشعب الكويتي 
لقبــول مجلس الوزراء التبرع املقدم 
لتمويل مشروع إنشاء مركز متخصص 
بطب واضطرابات النوم لتحسني النوم 

للجميع، واهللا يوفق اجلميع.

القســري، والتعامل القهري ما بني 
أركان األسرة أغلبها سلب حقوق األم 
لبعض األمور أشملها املسكن اآلمن 
لن نشرح تفاصيلها احتراما للقارئ 
الكرمي ومثله للتوقيت الثمني لكل من 
يعنيه أمرها بقلعتي املسؤولية تشريعا 
وتنفيذا لوهمكم مكانة األم املكلومة 
مبسكن ورعاية متكاملة بوطن كرمي، هللا 
احلمد كديرتنا الوفية وتعدي وتداخل 
بعض القوانني على أعظم وأكمل طرف 
اجتماعــي مظلوم عند وقوع أبغض 
احلالل (الطالق)! وخروج األم املظلومة 

بساحات تعقيداتها!
فال تنس أيها النائب الفاضل دور 
هذه املرأة في زحمة احلياة وتنشغل 
أيهــا القيادي بجهازك احلكومي عن 
جبر خاطرها بتكملة حقوقها للمسكن 
اآلمن وتفعيل قوانينها، طالت أعماركم 
بجعل كل أم وأخت وزوجة وغيرها 
أما للجميع مبظلة كويت اخلير وأمها 
األبدية لو صلحت النية، هي أمك، ثم 
أمك، ثم أمك، ثم أبــوك، جزاكم اهللا 

خيرها، آمني يا رب العاملني.

منتج للقمح في العالم بنسبة ١٩٪ من 
أوكرانيا من  العاملي، وكذلك  اإلنتاج 
أهم املنتجني األوروبيني للقمح والذرة، 
حيث يطلق عليها «سلة خبر أوروبا»، 
ويبلغ إنتاج روســيا وأوكرانيا من 
الذرة حوالي «خمس» اإلنتاج العاملي 

من الذرة!
املرتفعة تزيد من  الطاقة  أسعار 
أسعار النقل وتكاليف اإلنتاج وينعكس 
كل ذلك على السعر النهائي جلميع 
املنتجات، الســيما أن أسعار املواد 
الغذائية األساسية كاخلبز والزيوت 
النباتية وغيرها تتأثر بأسعار القمح 

والذرة املرتفعة!
٭ اخلالصة: من يكسب املعركة يسيطر 
على الطاقة والغذاء العاملي وليس فقط 
النفوذ، ومن يخسر فمصيره التفكك 
وتبديل النخبة السياسية احلاكمة، أما 
بقية العالم فعليه حتمل تبعات احلرب 

سواء احتكار املواد أو القوة!

من عينات الفساد. ومن ناحية أخرى، 
نقــول إن ملفات الفســاد التي لطاملا 
حتدثنا عنها في مقاالتنا السابقة يجب 
أن تفتح على مصراعيها، بدءا من جتارة 
اإلقامات والرقيق.. وقضية اليوروفايتر 
واخلســائر التي حلقت بالدولة جراء 
مشــاريع خاســرة في االستثمارات 
اخلارجية وغيرها، مرورا بالشهادات 
املزورة، وقضايا التعدي على املال العام، 
وقضايــا حتصيل حقوق الدولة على 
الشركات املخالفة في مشاريع التنمية 
والتي تبلغ قيمتها ٦٠٠ مليون دينار 

وهي من حق الشعب.
لقد أصبح حلم املواطن البسيط أن 
يرى وطنه دون فساد، أو على األقل 
لنقل اختفاء قضايا الفســاد ألقل حد 
ممكن، بحيث ال يؤثر على مســتقبله 
إنه  املليان  بالفم  االجتماعي، ونقولها 
إذا استشرى الفساد املطبق على الدولة 
بهذا الشكل، فقد نصل إلى يوم تصبح 
فيه البالد في مشهد مخيف ومغاير ملا 
اعتدنا عليه طوال سنوات الرخاء املاضية 
وقد ندخل في كويت غير الكويت التي 

تعودنا عليها.. واهللا املوفق.

البشر، واحترام القانون هو سلوك بناء، 
واألطفال والشباب بحاجة ماسة إلى من 
يساعدهم في تخطيط مستقبلهم على 
أســس علمية، وعلى الوالدين توفير 
الظروف املناسبة خللق طفولة سوية 
وحتصني األطفال من االنزالق واجلنوح 
اآلباء  السلوكي وتبصير  واالنحراف 
الدينية بوجوب  بالتوعيــة  واألمهات 
االلتزام بأحكام الشــريعة اإلسالمية 
وتعاليمها وترســيخ األحكام الدينية 
في نفوس أوالدهم، وهي خير حافظ 
لإلنسان من كل انحراف وهي الضمان 

حلماية املجتمع من كل شر وفساد.
والبد من تبصير الوالدين بأفضل 
األســاليب التربوية في معاملة األبناء 
وتبصير األبناء بواجباتهم من االلتزام 
باحترام الوالدين والبر بهما وإطاعتهما 
وإعطاء األهمية الكبرى بفئة الشباب 
وهم عدة املستقبل بتوفير كل أنواع 
النشاطات الرياضية واألندية وتوفير 
النشــاطات الترويجية وإنشاء املزيد 
من املكتبات العامة ومراكز ملمارســة 
الهوايات املتنوعة والتوعية عن طريق 
وسائل اإلعالم. تربية األبناء أمانة عظيمة 
ومسؤولية جسيمة وحسن تربية األوالد 
أفضل عطية تقدمها لهم وصدق الرسول 
الكرمي صلوات اهللا عليه، حيث يقول: 
«ما نحل والد ولده من نحل أفضل من 

أدب حسن».

كما طالعتنا أخبار مرعبة األســبوع 
املاضي في مكان ما وبلد ما «حسبنا 

اهللا هو نعم الوكيل».
أما مؤسستنا البرملانية، وحكومتنا 
املوقرة فالبــد من تذكيرهم بتعديل 
بعــض قوانني مؤسســاتنا للعناية 
األشــمل لدور األم عندنا وظروفها 
السكنية  للرعاية  بالذات  االجتماعية 
املراعي  وتشــتيت حقوقها للسكن 
دورهــا وكرامة وضعهــا وأطفالها 
تربية وتنشئة بالذات حلاالت الطالق 

بأســعاره التي المست ١٥٠ دوالرا 
للبرميل، وهو أعلى ســعر منذ عام 
٢٠٠٨، ومازالت أسعاره مرتفعة فوق 
١١٠ دوالرات، أمــا الغاز فقد ارتفع 
إلى حوالي ٥ دوالرات بســبب أزمة 
املقاطعة األوروبية للغاز الروســي 
اكبر منتج في العالم واملورد الرئيسي 
للغار إلى أوروبا، كما أن روسيا أكبر 

تســدد الرسوم التي يصل مجموعها 
إلى ٦٧٧ مليون دوالر، ما دفع وزارة 
إلى  اخلارجية األميركية والكونغرس 
إصدار بيانــات يطالبان فيها الكويت 

بسداد فواتيرها.
يضــاف إلــى ذلــك اســتغالل 
املخصصات التي تقدم لذوي االحتياجات 
اخلاصة، بحيث يدعي أشخاص اإلعاقة 
املالية،  لالســتفادة من املســاعدات 
وبطبيعة احلال أدخل هذا السيناريو 
الدولة في حرج شديد على املستوى 
الدولي! وهذا غيض من فيض وعينة 

وسائل إشباعها، فيبحثون عن وسائل 
غير مشروعة إلشباعها وأخذ مسار 
االنحراف اإلجرامي وإدمان املخدرات 
واخلمور وعــدم اكتراث بعض اآلباء 
وتناقضهم في معاملة أطفالهم في منح 
املكافآت أو تقــدمي العقاب، وهذا من 
شأنه أن يؤدي إلى السلوك اإلجرامي.

ولفشــل اآلباء في تعليم أبنائهم 
عواقب ومترتبات أفعالهم، فإذا لم يتلق 
فئة الشباب الصغير الرعاية الكافية على 
كل املستويات فسوف يصبحون في 
املستقبل أشخاصا غير أسوياء، وأن 
طفل اليــوم هو رجل الغد، ومن أجل 
السلبية  وقاية األبناء من السلوكيات 
ضرورة وضع القوانني الرادعة حفظا 
لألمن ومن أجل تقعيد السلوك اإلنساني 
وتلزم األفراد بطاعتها وهو أساس حياة 

خالية من العيوب البد للدول املتحضرة، 
املتقدمة تبنيها ولألسرة حزمة قوية 
مترابطة كما جاء بالكتب الســماوية 
تقديسا واحتراما ألغلى طرفني األم 
احلنون واألب الوفي وتكملة حلقاتها 

لألسرة.
ال تقتصر اختصارها بيوم وتاريخ 
محدود بل للدهر واألعوام ممدودا حبا 
ووفاء، ال تخبط اجلهالء واملجرمني، 
لهذا النداء بلغت حدها من العداء لدرجة 
املعذورة  األم  النكراء بحق  اجلرمية 

وأن ترث العرش السوڤييتي السابق 
وتنجح في تغير النظام الدولي احلالي 
إلــى نظام ثنائي أو متعدد األقطاب، 
اقتصادية  إلى حرب موارد  حتولت 
من بترول وغــاز إلى القمح والذرة 

والزيوت واملعادن.
يبدو أن حتالف أوپيك + يسيطر 
على إنتاج البترول العاملي ويتحكم 

ومن جانب آخر، وفي وجهة أخرى 
للفساد هو قيام البعض بادعاء بعض 
األمــور التي تســتوجب تعويضات 
حكومية، مثل املــرض، الذي هو بعد 
آخر من أبعاد االحتيال، األمر الذي كبد 
الدولة إنفاقا بلغت قيمته ٣٫٥ مليارات 
دوالر في األشــهر الـــ ٩ األولى من 
العام ٢٠١٨ فقط على معاجلة مواطنيها 
في اخلارج!، ليتبني فيما بعد أن تلك 
احلاالت ادعت املرض للذهاب في رحالت 
سياحية، وانتهى األمر بعدد كبير منهم 
في املستشــفيات األميركية، حيث لم 

وبغض الشر والرذيلة وتوبيخ احلدث 
على ما صدر منه من سلوك غير الئق 
وحتذيره بأال يعود إلى فعل هذا السلوك 
مرة أخرى، ومن أهداف العقاب هو منع 
املذنب من تكرار فعله. واألطفال يسهل 
تربيتهم ويهون توجيههم، فإن أحسن 
اآلباء استغالل ذلك فرحوا بأبنائهم بعد 
ذلك، فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا.
وقد يكون من أســباب انحراف 
األبناء التفكك األسرى وانهيار املستوى 
األبوين  التفاهم بني  األخالقي وسوء 
وال يتيســر للطفل تزويــده بقواعد 
املشاركة االجتماعية، لذا يجد احلدث 
نفسه حرا ألن يصطنع لنفسه ما شاء 
من معايير وصحبة رفقاء السوء، حيث 
يسود بني أعضائها السلوك اإلجرامي 
وكذلك مشاكل وقت الفراغ ويفتقدون 

كرمها اإلســالم قبل ١٤٠٠ عام 
هجري بدســتوره الكافــي الوافي 
القرآن الكــرمي، وأكدها نبينا الهادي 
األمني بشهادة تكررت ٣ مرات ورابعها 
لشريكها باحلياة األب الصالح لألسرة 
الوفيــة دنيا ودينــا، وكذلك الكتب 
الســماوية املنزلة عبر القرون ومنذ 

تاريخ اإلنسانية.
وأشــاد وأجاد األدبــاء والكتاب 
والشعراء القدوة مبسمياتها أشملها 
«أنها مدرسة تنشــئ األجيال رعاية 
وعطفا وحماية»، شاركها في ذلك الطائر 
ووحوش الغابات والبحار والصحاري 

والقفار بدور ومراحل األمومة.
نختصر بعجالة متواضعة دورها 
اليوم مبزاحمة ومنافسة التقنية احلالية 
وتبعثر ذلــك الكيان لألمومة، وتعثر 
املدنية  قطاره أغلب األحيان، بهجمة 
احلديثة وشواذ تبنيها داخل األسرة 
املفككة، وغفلة اإلنســانية كثيرا عن 
متابعة عثراتها لتأكيد دورها األساسي 
عطفا ولطفا باألجيال وترديد «ماما/ 
أمي/ ميه» وما يوازيها بلغات الشعوب 

أن تتحول  العالم يخشــى  كان 
احلرب الروسية األوكرانية من حرب 
بني دولتني الى حرب عاملية، وان حتاول 
روسيا جر الناتو إلى حرب مباشرة 
بدال من دعمه ألوكرانيا جهارا نهارا 
اقتصاديا وعن طريق تزويده بأحدث 
األسلحة والعتاد واملتطوعني األجانب 
والدعم االستخباراتي، كل هذا جعل 
احلرب الروسية - األوكرانية تذكرنا 
بالوحل األفغاني الذي مترق فيه وجه 

االحتاد السوڤييتي بكل قدراته!
بعد مرور بضعة أســابيع على 
احلرب يبدو أنها لن تكون عاملية كما 
تكهن البعض، ولن تغير النظام الدولي 
احلالي املسيطر عليه من قبل الواليات 
املتحدة وحلفائها األوروبيني، بل رمبا 
ستتحول من حرب نفوذ حاولت فيها 
روسيا مد ســيطرتها على جوارها 
االســتراتيجي، وأن تظهر مبظهر 
املتحدة،  للواليــات  املتحدي والند 

لقد أمسى وأصبح الفساد يشكل 
صفة أساسية من مشاهد احلياة اليومية 
في بلدنا ولألسف.. فقد هزت قضايا 
الفساد الكبرى واملتعددة التي خرجت 
إلى العلن خالل الفترات املاضية املشهد 
الكويتي احمللي لدرجة أن النقاشــات 
عن الفســاد أصبحت قضية أساسية 

من قضايا الوطن واملواطن!
وباملناســبة، فقد أضحى الفساد 
مبنزلة قضية مؤرقة تهدد وجود الدولة 
وقدرة مؤسساتها على االستمرار في 
عملها على أكمل وجــه، أو على أقل 
وجه ممكن، وبلغ بؤرا ال نظير لها، إذ 
يضم شبكة معقدة من املنخرطني فيه، 
وصورا عدة ألشكاله، وهو ال يقتصر 
في الكويت على االختالس وتبييض 
األموال فقط، بل هو منظومة منظمة 
تتقاطع مكوناتها ويغذي بعضها بعضا، 
ما يصعب عملية تعقبها ومكافحتها، 
فمن ناحية تأتي الرشاوى واحملسوبيات 
وخدمات جتاوز القانون وااللتفاف عليه 
يولد سلوكا خطيرا يتسبب على نحو 
مســتمر في اإلهمال وغياب الكفاءة 

واألداء دون املستوى املطلوب.

للتصدي لظاهرة العنف في املجتمع 
بات من األهمية البحث عن أســبابها 
ومعاجلتها وما مير بــه املجتمع من 
السريع والتطور  التغير  سرعة رياح 
احلضاري والثقافي والقلق االقتصادي 
واالزدحام السكاني واختالط كثير من 
املعايير املتعارضة والتطور السريع في 
العلوم التكنولوجية والفضائية صاحب 
تلك التغيــرات ظواهر اجتماعية ذات 
طبيعة سلوكية سلبية بازدياد ظاهرة 
العنف واجلرائم، لذا يتطلب املزيد من 
اجلهود للحد من هذه الظواهر السلبية 
من خالل جهود املختصني في العلوم 
النفســية واالخصائيني االجتماعيني 
واملشتغلني في مجاالت رعاية األسرة، 
فاالنحرافات الســلوكية هي حالة من 
حاالت عدم السواء ومعرفة سيكولوجية 
منو اإلنسان منذ عهد الطفولة املبكرة ما 
مر بها من خبرات سارة وخبرات غير 
سارة ومؤملة ومعرفة الدوافع اإلنسانية 
هي نقطة البداية في التعامل مع اإلنسان 
في أي موقع يجعل التغلب عليها أمرا 
ســهال. وتعتبر األسرة املتمثلة باألب 
واألم لها أهميتها املباشــرة في تعلم 
الطفل في نطاق األســرة ومن حقوق 
األبناء أن يحسن اآلباء تربيتهم وتأديبهم 
ألن الطفل ال مييــز كثيرا بني الضار 
والنافع، ومهمــة األبوين أن يبصراه 
ويوجهاه ليشب على اخلير والفضيلة 

 حملة

استمرار احلرب 
األوكرانية.. ُيعزز 

املصالح اخلليجية
عبداهللا خالد الغامن 

حوارك مع طفلك
عزة الغامدي

صدى األحداث

حرب النفوذ
أو املوارد

عادل عبداهللا املطيري

من الواقع

ومازال الفساد 
مستشريًا!
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