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املتسولون اجلدد

محطات أمنية

اللواء م. إبراهيم النغيمش

التفاعل

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

هناك أناس يظنــون أن الكبر وجاهــة اجتماعية 
فيتكبرون على سواهم، إما ملراكزهم أو ألموالهم، متناسني 
أن املناصب ال تدوم، فلو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، 
وكذلك املال ظل زائل، فهل رأيتم موسرا دفن ماله معه؟ 
كلنا آلدم وآدم من تراب، وانظروا إلى املتواضعني في 
كل مكان كم يحبهم الناس ويحترمونهم، ومن أصابه 
داء الكبر لن يسلم من الغرور والتيه واالعجاب بنفسه، 
وكلهــا صفات مقتها ديننا احلنيــف، وأول من تكبر 
إبليس، لعنه اهللا، تكبر على آدم گ، وآدم أفضل منه، 
فكيف يرضى املرء على نفســه أن يتشبه بإبليس، إن 
التواضع أمر إلهي واهللا سبحانه وتعالى ال يأمرنا بشيء 
إال ويعود بالنفع علينا، وال ينهانا عن شــيء إال وكان 
إتيانه فيه الضرر لنا، قال عمر بن اخلطاب ے وهو 
يخطب في الناس: أيها الناس تواضعوا فإني ســمعت 
رسول اهللا ژ يقول: من تواضع هللا رفعه اهللا، فهو في 
نفسه صغير وفي أعني الناس عظيم، ومن تكبر وضعه 
اهللا عز وجل، فهو في أعني الناس صغير وفي نفســه 
كبير، (حديث مرفوع)، كما روى مسلم في صحيحه أن 
النبي ژ قال: يقول اهللا تعالى «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار»، يقول 

منصور بن محمد الكريزي:
وال متش فوق األرض إال تواضعا

فكم حتتها قوم هم منك أرفع
فإن كنت في عز وخير ومنعة

فكم مات أقوام هم منك أمنع
يقــول رجاء بــن حيوية: كنت جالســا وعمر بن 
عبدالعزيز، فخفت ضوء املصباح، فقام إليه فأصلحه، 
فقلت له: يا أمير املؤمنني، هال أمرت بإصالحه؟ فقال: 
قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر. ومن صور التواضع 
أيضا أن عمر بن اخلطــاب خرج ويده بيد املعلى بن 
اجلارود، فلقيته امرأة من قريش وقالت له: يا عمر، كنا 
نعرفــك مدة عميرا، ثم صرت بعد عمير عمر، ثم بعد 
عمر أمير املؤمنني، فاتق اهللا يابن اخلطاب وانظر في 
أمور الناس، فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، 
ومن خاف املوت خشــي الفوت، فبكى عمر، فقال لها 
املعلــى: أيها يا أمة اهللا، لقد أبكيت أمير املؤمنني، فقال 
عمر: أســكت أتدري من هذه ويحك؟ هذه خولة بنت 
حكيم التي سمع اهللا قولها من سمائه وعمر أحرى أن 
يسمع قولها ويقتدي به. واحلقيقة أنه ال يتواضع إال 
من كان واثقا بنفسه وال يتكبر إال من يشعر بالنقص، 

وهللا در القائل:
تواضع تكن كالنجم الح لناظر

على صفحات املاء وهو رفيع
وال تك كالدخان يرفع نفسه

إلى طبقات اجلو وهو وضيع
دمتم ساملني.

هناك عزوف كبير من أولياء األمور عن إحلاق أبنائهم 
باملدارس احلكومية، وإقبال كبير على املدارس اخلاصة، 
ويالحظ أيضا أن خريجي املدارس اخلاصة هم األكثر 
تفوقا وامتيازا، وهذه من األســباب التي وجهت جلنة 
شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرملانية احلكومية 
إلى املطالبة بضرورة توفير امليزانية الكافية لالهتمام 
بالتربية والتعليم، وطالبــت بأن تخفض من ميزانية 
وزارة الدفاع واجليش وضرورة االهتمام بتربية وتعليم 
األبناء، ال شك بأنه توجيه حقيقي ويصب في مصلحة 
األجيال القادمة التي تقع على عاتقها مسؤولية مستقبل 
التنمية والبناء في البالد، ال أعتقد أن الكويت بحاجة 
لشراء كميات ضخمة من األسلحة ألننا لسنا مهيئني 
أو مقبلني على حرب وليس هناك أي تهديد حلدودنا.

وزارة الدفــاع تريد ميزانية ضخمة لصرفها على 
املكافــآت وزيادة الرواتــب دون أن يكون أي طارئ 
يستدعي ذلك، الكويت في أمن وأمان، وليس هناك أي 
خوف من تهديدات لتجاوز حدودنا، وإن ما يحدث هي 
إثارة الفوضى وعدم االستقرار يعني مجرد تصريحات 
إعالمية ال تتعدى التصعيد وإثارة البلبلة.. دعونا نفكر 
بشــكل أفضل وندعم التعليم العالي ونبني جامعات 
وكليات متخصصة حتــى نوفر االختصاصيني التي 
بحاجة إليها البالد، وال داعي لتخصيص ميزانية ضخمة 
جلهات ال تتعدى مسؤولياتها حدود وزارتها، التعليم 
هو الذي يجب أن يلقى الدعم واالهتمام، وأمتنى من 
جلنة شؤون التعليم البرملانية أن تدفع ألن تهتم الدولة 
بالتعليم العالي وإنشاء املعاهد العليا واجلامعات لتخريج 
مؤهلني ملختلف االختصاصات التي تعتبر من االحتياجات 

امللحة في مجال اخلدمات العامة.
وعلى صعيد آخر، شكل وزير األشغال العامة فريق 
عمل لتولي مســؤولية الزراعة والتشجير، من خالل 
عملي فإني أجد أن هيئة الزراعة تولي اهتمامها بقضية 
الزراعة والتجميل، فهي تهتم باألشجار وزراعة الورود، 
ولكن الناس تشتكي وبشكل مستمر من قضية احلفر 
في شــوارع الكويت وخاصة داخل املناطق السكنية، 
وسبق أن تقدمنا بعدة شكاوى وفقا ملا يعانيه الناس، 
حيث تعرضت سياراتهم للتلف، وطالبنا بضرورة إعادة 
إصالح الطرق وفرش أســفلت جديد ملختلف الطرق، 
وكان دائما يجيبون على تلك الشكاوى بأنهم يعملون 
بإجراء البنية التحتية، وهذه الشــكاوى مضى عليها 
أكثر من ثالث ســنوات، وبعد األمطــار الغزيرة التي 
شــهدتها الكويت أرجو أن يهتم معالي وزير األشغال 
بإصالح الطرق والشوارع في مختلف املناطق ألن الناس 
دائما تشكو من احلفر املنتشرة في شوارع املناطق، 
ثم نتســاءل: أين هيئة الطرق من احلفر املنتشرة في 
شوارع الكويت؟ وهذا دور الهيئة فالبد أن تهتم وزارة 
األشغال وهيئة الطرق بهذه املعوقات التي يشكو منها 

الناس كل يوم.
قول حق:

«صونوا أمكم الكويت فلن جتدوا لها مثيال أو بديال 
وحافظوا عليها واحفظوا نعمها اهللا يحفظكم»..

واهللا املوفق.

هناك نوع جديد من املتسولني، 
«متسولني سوبر»، يحومون حول 
العيادات الطبية اخلاصة أو داخلها، 
ويحملــون معهم أوراقا طبية غير 
صحيحة لزوم التسول من املواطنني 
لديهم فاتورة  أنهم  املرضى بحجة 
أشعة أو كشف طبي وغيره، ولكن 
عندما تنتهي مهمة هؤالء املتسولني، 
وأغلبهم من النساء، جتدهم اجتهوا 
إلى سياراتهم الفارهة املتواجدة في 
مكان بعيد لعدم لفت األنظار إليهم، 

ومنا إلى مباحث شؤون اإلقامة.
٭ اجتماعات املسؤول:

معــروف عــن وزارة الداخلية 
أن إدارة خدمــات للمواطن واملقيم 
يكون التــردد عليها يوميا، وطلب 
إذن للذهاب إلى هذه اإلدارات صعب 
ألصحاب الوظائف، وخاصة القطاع 
اخلاص، وقد يفاجأ هؤالء املوظفون 
بعد أخذ إجازة إلنهاء إحدى معامالتهم 
أن مسؤول هذه اخلدمات في اجتماع.

أمتنى أن يصدر تعميم يتم على 
أثره عدم عقــد أي اجتماع إال بعد 
الساعة ١٢ ظهرا، مع توفير البديل 
لهذا املسؤول لتوقيع املعامالت التي 

تخص املواطن واملقيم.
٭ غسيل السيارة:

كل دول اخلليج تخالف السيارات 
املهملة من ناحية النظافة وهي جتوب 
الشوارع عدا الكويت، افرضوا مخالفة 
مرورية على هذه الســيارات التي 
جتوب الشوارع والتي تكاد ال تعرفها 
من حيث اللون أو الشكل أو املوديل 
من كثرة األوساخ التي تغطيها، ومنا 

إلى إدارة املرور.

«لكل فعل رد فعل»، هذه املقولة 
تعني التفاعل مع املواقف والكلمات 
واألفعال، حني تقال تلك الكلمات 
وحني تفعل تلــك األفعال تقابلها 

ردة الفعل.
هذا تصرف طبيعي، فالبد من 
ردود األفعال، لكنها تختلف وتتباين 
من شخص إلى آخر، وهذا التباين 
أمر طبيعي أيضــا، لذلك حتدث 
الكثير من الكتاب عن أثر الكلمات 
على هم من حولنا، وحتدثوا عن 
أهمية أخــذ احليطة واحلذر قبل 
التلفظ أو القيام بأي تصرف دون 

دراسة لعواقبه.
ولطاملا بينوا األثر الشديد من 
ذلــك، خصوصا حني نتحدث مع 
الغرباء. فهم يجهلون شخصيتك 
ويجهلون بيئتك وخلفيتك العلمية 
والثقافيــة والدينية وغيرها من 
األمور التي صبت في قالب شخصك 
لتشكلك أنت في صورتك النهائية، 
لكن املقربني ال يحتاجون إلى كل 
ذلك ألن شــخصياتنا مكشوفه 
لديهم، مما يعطينــا احلرية في 
التصرف بأريحية أكثر، فهم من 
نشأ معنا، وتربينا على أيديهم تارة، 

وعلى أيادينا تارة أخرى.
هذا ما كنت أظنه أنا، ألن ظني 
هذا في غير موقعه، «ظن من فئة 
اإلثم»، وهذا أيضا من الطبيعي أن 
الظنون وتخطئ. فسرت  تصيب 
أفعالي  أفعالي وكلماتي وتفاعلت 
باأللم  معهم بطريقة أشــعرتني 
والغرابة، لم يتركوا شيئا للغريب 
البعيد، وما وصلت له كنتيجة أن 
التفاعل يعتمد على ما في دماغه 
هو وعقله، فإن صلح صلح فعله 
وتفاعله وإن فسد فال حول وال قوة 
إال باهللا، سيفسر وينسف ويدمر 
كل شيء، سيحول كل جميل إلى 
قبيح، وكل صافي ونقي إلى دنس. 
ألن التفاعل يحدث في الداخل في 

العمق فقط.

بعد املماطلة اململة ملكافأة الصفوف 
األولى املتصدين جلائحة كورونا! 
حتى كفر الشعب بدميوقراطيته، 
السيما وهو يقارن بلده بالبلدان 
الديكتاتورية. وهذا يكشفه تدني 
املقترعني  منحنى نسبة أصوات 
حتــى وصلت إلــى   ٢٢٫٣٣٪ من 
األصوات الصحيحة في االنتخابات 

األخيرة للمجلس البلدي ٢٠٢٢!
فماذا ميكن أن تقدمه احلكومة 
من إبداع دون امتالك اإلرادة لتنفيذ 
اخلطط بســبب عدم االستقرار 
الوزاري وطغيان الفساد اإلداري؟!
إن الســلطتني تتحمالن وزر 
تخريب الدميوقراطية أمام الشعب 
الذي يقع على كاهله حتمل النتائج!

< < <
للعراق قــراره األخير  عفية 

بتجرمي العالقة مع إسرائيل!

أما ديوان الشــاعرة د. سعاد 
الصبــاح فهو وصفة ســحرية 
للمقبلني علــى الزواج يتعرفون 
من خالله على أسرار االستقرار 
األسري ويتعلمون منه القدوة في 
األخالق والتعامل خاصة ان زوجها 
املغفور له الشيخ عبداهللا املبارك 
الصباح كان مثاال للزوج احلكيم 
الذكي الفذ الذي أسس مقولة ان 
وراء كل امرأة عظيمة رجال عظيما.
وكان احلب مفتاحا لسعادتها 
ألنــه كان متبادال. وقــد تفانى 
الطرفان لتقــدمي األفضل لآلخر 
بعيدا عن األنانية وعن النرجسية.

احلب في جتربة سعاد الصباح 
كان عطاء وتضحية وشــموخا 

وارتقاء.
تقول الشاعرة د. سعاد الصباح:

أنا في حالة حب يا حبيبي
رائع أن جتد املرأة في جانبها

من تناديه حبيبي

باألخالق احلسنة والعمل الصالح 
ومســاعدة احملتاجني مهما كانت 
احلاجة حتــى وإن كانت صغيرة 
ما دمت باســتطاعتك ذلك، ولكن 
البعض يطلبون  مع األسف فإن 
الكثير منك وعندما حتتاج إليهم 
يتخلون عنك ويتناســون كل ما 
فعلته من أجلهــم. فلذلك يجب 
على كل شخص أن يهتم بنفسه 
وال يرهق نفسه بطلبات اآلخرين 
واالبتعاد عمن يتخلى عنه وقت 
احلاجة ألن هؤالء ال يفكرون إال 
بأنفسهم ومصاحلهم الشخصية 
وال يذكرون أي جميل قام به من 
احتاج إليهم. وإن احلياة أخذ وعطاء 
ولكن من تعود على األخذ دائما 
دون العطاء فإنه شــخص أناني 
وال ميكن التعامل معه مستقبال. 
وابتعدوا عن هؤالء األنانيني الذين 
يدمرون معنى العالقات االجتماعية 

ومعنى الصداقة احلقيقية.

«البدون» اإلنسانية، والبطالة ...الخ، 
حتى أصبــح تكرارها ممجوجا، 
ويثير السخرية! واآلن تطل علينا 
العاملي،  الغذاء  الغالء وشح  أزمة 
بل ووصلت املأساة إلى التالعب 
مبشاعر املتقاعدين بني احلكومة 
ومجلس األمة بالوعد بصرف ٣ 
آالف دينار من أرباح التأمينات، 

للحركة األدبية الثقافية الشــيء 
الكثير وباتت مرجعا للدارسني في 
الثانوية  الدراسية  املراحل  جميع 
واجلامعية بل وأصبحت أشعارها 
زادا للباحثني في مرحلة الدراسات 
الدكتوراه)  ـ  (املاجســتير  العليا 
وكذلك للباحثني في مرحلة الترقي 

ملسمى وظيفي علمي جديد.
الشعر والنثر لك وحدك وصفة 

للمقبلني على الزواج:

مسميات املصالح ســواء كانت 
لألفراد أو للدول.

قال تعالــى: (وإنك لعلى خلق 
عظيم) «سورة القلم: ٤».

إن األخالق احلميدة عادة تكون 
طبعا وليــس تطبعا، ومن تكون 
أخالقه حميدة فتراه يتصرف على 
ســجيته ودون تكلف. وقد حثنا 
اهللا سبحانه وتعالى على التمسك 

وجوه رؤساء احلكومات وتغيير 
وزرائها، وكذلك رؤساء مجالس 
األمة وتغييــر نوابه، ومع تكرار 

االنتخابات بعد حل املجلس.
فما زلنا نفتقــد اجلودة في 
تقدمي اخلدمات العامة. ويعاني من 
تفاقم الفساد، واهتراء الشوارع، 
وخلل التركيبة السكانية، ومشكلة 

الشيخة نور محمد  لها  حفيدتها 
الصباح وهي ابنة اجلامعة.

وبينت د. سعاد الصباح دور 
زوجها املغفور له الشيخ عبداهللا 
املبارك الصباح في النهضة العلمية 
والتعليميــة في الكويت. معترفة 
بفضله كذلك عليها عندما أطلقها 

لنور املعرفة.
سعاد الصباح مرجع للدارسني:

قدمت الدكتورة سعاد الصباح 

الشهامة فال  يتصف بسلوكيات 
تتردد في تركه وعدم التمسك به 
النسيان واإلهمال،  لتطويه رياح 
فال مكان لتلك العناصر في حياتنا 
ألن األمم هي األخالق. وقد بعث 
ليكملوا مكارم  الرسل  تعالى  اهللا 
األخالق وترتقي البشرية والتزام 
اخللق العظيم والبعد عن االنتهازية 
والنذالة والتي لألسف تنمو حتت 

ال جدال أن الكويت من الداخل 
تعيش احتقانا سياسيا وشبه شلل 
في العالقة الدستورية بني احلكومة 
ومجلس األمة، وما لهذا من آثار 
وخيمــة على مشــاريع التنمية 
الوطنية وتفاقم املشاكل والقضايا 
املزمنة دون وجود خطط تنفيذية 

ملعاجلتها.
وهناك من يحمل املســؤولية 
السلطتني، ومن يطالب  لرئيسي 
بحل البرملان وإعادة االنتخابات، 
متهيدا ملعاجلــة الوضع املتأزم، 
الوطنية  التنمية  واالنطالق نحو 

الشاملة.
لكــن بقراءة عامة للمشــهد 
السياســي الداخلي في الكويت، 
يالحظ أن مشاكلنا وقضايانا التي 
املواطــن يغلب عليها  يئن منها 
الصفة «املزمنة» ألنها متالزمة على 
مر عقود من السنوات، مع تبدل 

احتفلت كلية اآلداب األسبوع 
املاضي بالشاعرة د. سعاد الصباح 
ـ بحضورها شخصياـ  تفاعال مع 
خبر اختيارها شــخصية مؤثرة 
ليوم الشــعر العربــي من قبل 
(األليكسو) في تونس. وهذه املرة 
األولى التــي تختار فيها املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(األليكسو) والتابعة جلامعة الدول 
ثقافية نسائية  العربية شخصية 
لتكرميها في يوم الشعر العربي.

قدم عدد من أساتذة النقد في 
جامعــة الكويت من قســم اللغة 
العربية عددا من الدراســات في 
أشعار د. ســعاد الصباح ومتيز 
قسم اللغة الفرنسية بفاعليته حول 
شعر د. سعاد الصباح وترجمته 

إلى اللغة الفرنسية.
ألقت د. ســعاد الصباح كلمة 
عبرت فيها عن فرحتها بتواجدها 
في هذا الصرح التعليمي اجلديد 
الكبيــر وازدادت فرحتها برفقة 

نســتخدم كلمة اجلمال عادة 
امللبس، ولكن  أو  املظهر  لوصف 
أحيانــا جتد من الناس من تنبهر 
بجمال خلقهم وطباعهم على عكس 
من يظهرون بأجمل املالبس واملظهر 
النذالة  والذين قد تغلــب عليهم 
والهروب عنــد احلاجة إليهم في 
مســاعدة حتى لو كانت بسيطة 
وال متثل إال اليسير مما تعودوا 
على أخذه منك. ومثل األشخاص 
فهناك بعض الدول يتخذون مواقف 
تتصف بعدم الشــجاعة والنذالة 
والتي قد يفسرونها بأنها املصالح 
ولكن األخالق والسلوكيات أهم من 
الضيقة. وعندما نصف  املصالح 
املواقف والسلوكيات باجلمال فهذا 
يعتبر إضافة جمالية لألشخاص 
واملجتمعات والدول التي تفتخر بأن 
تصرفاتها وسلوكياتها قد جتاوزت 
مراحل املراهقة واالنتهازية، ولذلك 
فــإن أي شــخص أو صديق ال 

كلمات ال تنسى

من تواضع 
هللا رفعه

مشعل السعيد

املوقف السياسي

اهتمام الدولة 
بالتعليم والطرق

عبد احملسن محمد احلسيني

تطوير التعليم

د. سعاد الصباح 
في جامعتنا

د. نورة املليفي

ألم وأمل

جمال اخللق 
والطبع

د.هند الشومر

اإلجراءات التــي أعدت لإلعدام 
لم تكن سوى مسرحية ابتكرها 
التفاصيل أغطية  القيصر بأدق 
الــرأس والكاهــن واجلنــود 
والتوابيت ليلقن الشباب الثوار 
درسا، تلك املسرحية اجلادة ولدت 
حالة استفاقة أشــبه ما تكون 
بانبعاث جديد، قد تأتينا حلظة 
حاسمة على شكل صدمات نفسية 
أو حوادث صحية أو تدهورات 
سياســية تكون نقطــة فارقة 
للتغيير، جتعلنا نقدر  وشرارة 
قيمة احلياة نركز أولوياتنا، نهتم 
أكثر بأسرنا نرمم بها عالقاتنا، 
ندرك بأن أعمارنا قصيرة جدا 
أقصر من أن نضيعها في توافه 

األمور والهفوات.
ويبقى التساؤل املهم: هل ننتظر 
مسرحا ينصبه لنا قيصر أم نبادر 

إلى التغيير؟

أن تكون أبدية من السعادة! فقط لو 
يعرف الشباب ذلك، اآلن ستتغير 
حياتي اآلن سأولد من جديد»، يراه 
أصدقاؤه بعد انتهاء مدة احلكم وهو 
ميشي في شوارع سان بطرسبورغ 
متمتما فــي احلوارات غارقا في 
شخصياته وقصصه وصار يكتب 

مؤلفا رواياته بال توقف.
فــي حقيقة األمــر أن تلك 

منها رجل يحمل مغلفا أخرج منه 
رسالة، في اللحظات األخيرة خفف 
القيصر العقوبة إلى أربع سنوات 
من األشغال الشاقة في سيبيريا، 
تأثر دوستيفسكي باحلكم وكتب 
إلى أخيه: «حني أنظر إلى املاضي 
وأفكــر في تلك الســنوات التي 
أهدرتها فــي اخلطأ ينزف قلبي 
أملا، احلياة هبة، كل دقيقة فيها يجب 

وقفت عربة محملة مبجموعة 
من الثوار في ساحة مبنطقة سان 
بطرسبورغ بعد ٨ أشهر أمضوها 
في السجن متأملني انتهاء محنتهم، 
الكاهــن وخلفه اجلنود  حياهم 
وعربات تقــل التوابيت وأمامهم 
منصة اإلعدام التي اقتيدوا إليها، 
ليتلوا حكم اإلعدام  تقدم ضابط 
وكان من ضمن احملكومني الكاتب 
والروائي فيودور دوستيفسكي 
الذي جاءته أفكار عديدة في حلظة: 
إذا لم أمت، إذا لم أقتل، ســتبدو 
حياتي فجأة ال نهائية، أبدية كاملة، 
كل دقيقة ستصبح قرنا من الزمن، 
سأعير انتباهي لكل ما يحدث، لن 
أهدر ثانية واحدة من حياتي بعدها.

أســدلت أغطية الرأس وتقدم 
الكاهن ليتلوا الشــعائر األخيرة 
بنادقهــم وفجأة  رفع اجلنــود 
وصلت عربة إلى الســاحة ترجل 

قصاصة من شيء
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