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جاسم احلمر

رحماك ربي رحماك، اللهم ارفع عنا غضبك، املسلمون 
يذبحون ذبح النعاج، أطفال ونساء وشيوخ يقتلون حتت 
وابل نيران الصهاينة، وأهالي غزة الصامدة سكانها العزة 
يواجهون إبادة كاملة رغم أنهم شعب اعزل، ونحن لهم 
متفرجون، منط الشفاه، وقد تذرف الدموع، أماتت النخوة 
العربية؟ أين جيوشنا بل أين رجالنا؟ ماذا تنتظرون؟! 

كلنا مشــاركون في هذه املذبحة ولو بالصمت وهو 
صمــت القبور، لقد حاكوا املؤامرة وتكشــفت أبعادها 
وأهدافها، ضرب املسلمون في غزة بعد أن فشل احلصار 
والتجويع في النيل من صمود شعبها املسكني، فقرار 
اإلبادة جاهز والعرب يتداعون ملؤمتر قمة لتســتخدم 
نفس املصطلحات العقيمة، أولهــا دان وأدان وآخرها 
الشجب واالســتنكار، فال تعولوا على أي مؤمتر، إمنا 
عولوا على ضمير األمة التي لن متوت، فســوف يهيئ 
اهللا لهــا رجاال صدقوا ما عاهــدوا اهللا عليه، عمية عن 
الشر أعينهم يحرصون على املوت حرص عدوهم على 
احلياة، يقدمون أرواحهم فداء لتراب األوطان ومقدسات 
املسلمني، فعبارات الشجب واالستنكار واإلدانة ال تنفع 
اآلن، املطلــوب قرار عربي جريء لفتح كل احلدود من 
كل الدول احمليطة بإسرائيل ومد املقاومة باملال والسالح 
واملاء والدواء، فلنفتح كل اجلهات وســاعتها لن يتأخر 

أي عربي شريف عن اجلهاد.
 فأخلصوا النية انتصارا لإلسالم واملسلمني ورفعا 
لراية اإلســالم وصيانة ملقدسات املسلمني، هذا إن كنا 
جادين في مواجهة العدو الصهيوني وغطرسته، أما إذا 
كنتم غير جادين فقولوا لشــهدائنا ونسائنا وشيوخنا 
وأطفالنا في غزة.. سامحونا، فنحن لم نخلق للجهاد إمنا 
شغلتنا أموالنا وأهلونا، ونحن ال قبل لنا إال للمهاترات 
واجلدل العقيم، وكنا وكانوا وقلنا وقالوا، أما أنتم فلكم 
اهللا، فنحن قوم ال يهمنا غير أن منأل بطوننا، ما لنا نحن 
واجلهاد، إســرائيل ليست القوة التي ال تقهر فجنودها 
جبناء بشهادة اجلنود البواسل بحرب أكتوبر املجيدة، إمنا 
السؤال: هل نحن جادون ملواجهة العدو الصهيوني ونصرة 
إخواننا في غزة؟ أم سنكتفي بذرف الدموع وصيحات 
االستنكار وحناجر املشيعني ألجساد شهدائنا األبرار؟

نحن نريد قرارا بفتح اجلبهات على إسرائيل دون 
استثناء، وال للمزايدات من البعض في فلسطني وغير 
فلسطني، أطفالنا يذبحون وشــبابنا يقتلون، اليوم ال 
ينفع البكاء وشق اجليوب، اليوم ملن يرفع راية اإلسالم 
بأنــه ال إله إال اهللا وان محمدا رســول اهللا، قال تعالى 
(إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم).. نسأل اهللا 
سبحانه وتعالى أن تزلزل األرض حتت أقدامهم وترجع 

فلسطني حرة أبية.

احلياة اليوم أصبحت سريعة اخلطى ودائمة التغير، 
لذا كان لذلك أثر كبير في العالقات اإلنسانية والتفاعالت 
البشرية واألخالق اجلميلة التي كانت سائدة في وقت 
سابق، فتقدمت مفاهيم املصلحة الذاتية واألنا العليا، 
لتتراجع مفاهيم اللطــف والرحمة والطيبة، في ظل 
االضطراب الثقافــي، والتقلب وعدم اليقني وصخب 
احلياة وكثرة تكاليفها وأعمالها، والتنافس والصراع 
من فترة إلى أخرى، وغياب قيم اخلير في النفوس.

فظهرت بني الناس أخالق ذميمة وسلوكيات عدوانية 
خاطئة، وأعمال سيئة أصابت املجتمع ببعض التصدع 
واالنشــقاق، نظرا لتغليب اجلانب املصلحي النفعي 
وسيطرة املفاهيم املادية واملكتسبات احلياتية واالنفتاح 
احلاصل للعالــم من خالل التطور التكنولوجي حتى 

حكم مبدأ املصلحة في العالقات اإلنسانية.
مصلحتي الشخصية فوق كل اعتبار، كم هو من 

مبدأ قاصر النظر، عدمي اإلحساس، أناني!
ال يوجد مجتمع إنساني خال من العيوب والسلبيات، 
ولكن املجتمع اجليد والطموح هو ذلك املجتمع الذي 
يعرف ســلبياته ويحاول جاهدا عالجه بكل وسيلة 
وطريقة، فالعالقات اإلنســانية حتولت لدى البعض 
إلى عالقات مصالح ليس أكثر، ومت التغافل عن معاني 

إنسانية عظيمة مما أدى إلى اختالل امليزان.
أبناؤنا يحتاجون إلى إنسانية حقيقية في عالقاتنا 
ذات وجه واحد وليست بوجهني، تخلو من أي مصالح 
مادية وسياسية، حتى يتمكنوا من العيش بأمن وسالم 
يحلمون ويبدعون، ميتلكون روح التحدي والريادة.
تسقط األقنعة عندما تنتهي املصالح، ولكن الدنيا 
تدور والوجوه تتقابل من جديد في ظروف مختلفة، 

وعندها لن يكون هناك وقت الرتداء أقنعة جديدة!
إننا بحاجة لتأكيد املعيار األخالقي والقيم اإلنسانية 
وتطبيق األنظمة من دون محاباة أو وجاهة أو مجاملة، 
لكــي ال تطغى عالقة املصلحة الفردية واألنانية على 
سلوكنا ونصبح مجتمعات مادية ال روح وال جمال فيها.
إذا كان مقــام االختالف يقتضــي التناصح بني 
املختلفني، وقبول احلق ورد الباطل، وتصويب املخطئ، 
فإن مقام اجتماعهم في الوطن يقتضي التعايش فيما 
بينهم والتعاون على حفظ مصاحلهم اإلنسانية املشتركة، 
التي تفرض على اجلميع أن يكونوا يدا واحدة يحمون 

سفينتهم من أن يؤثر فيها أي ريح.
في احلياة هناك أناس انشــغلوا بالسلبيات فلم 
يحققــوا تقدما، بل إنهم حاولوا أن يعيقوا املتقدمني، 
وأنت أين من هؤالء وأولئك؟ هل تنشغل مبا حولك؟ 

أم تتقدم للعمل؟ تبني وال تهدم؟
تفكيرك الكثير في السلبيات يفقدك حياتك، لذلك 
ابِن ثقة مع اآلخرين، ابِن جســور محبة، ابِن أعماال 
للوطن، اذهب في رحلة كونية يوميا، تفّكر في كل ما 
يحيط بك وكل ما تسمع عنه أو تراه، تعمق في فهم 
السبب األساسي في وجودك على هذه األرض، أيقنه 
جيدا وابحث في القيم اإلنســانية من حولك، عززها 

في نفسك وتعلم من اجلميع.
٭ عز الكالم: إنســانية املصالح هي اإلحساس باآلخر 
في صور متنوعة منها: «ضمير العمل» الذي ال يتأثر 
باملصالح، الــذي يعلي العام على اخلاص، وهو الذي 
يجعل الشعوب تتقدم وحتترم اإلنسان كيفما يكون. 
«السلوك» الذي ال يتأثر بالشهوة، بل إنسان لديه سلوك 
مستقيم مييز بني األبيض واألسود واضح وال يسير 
في الرمادي يسلك بخوف اهللا مع كل أحد يتعامل معه. 
«اخلير» الرحمة والشفقة أن تشعر بأخيك، بجارك، 

بزميلك في العمل، حتى باآلخر الذي ال تعرفه.

كنت في رحلة سفر في أوروبا، 
وكانت جتلس بجانبي امرأة في العقد 
الرابع من عمرها، فســألتني: أنت 
أنا  من الشرق األوسط؟ قلت نعم 
من الكويت، فسألتني: هل صحيح 
إلى  الكويت تصل  أن احلرارة في 
٤٠ درجة؟ فقلت بل إلى ٥٠، قالت: 
وهل يعاني من في الكويت من سوء 
احلرارة؟ قلت ال العمل جار ومنهم 
من يعمل خــارج املباني وال تؤثر 
فيهم هذه احلرارة. وســألتها أنِت 
من فني؟ قالت من شمال السويد، 
قلت هل صحيح أن درجة احلرارة 
تصل إلى سالب ١٥؟ قالت بل تصل 
إلى سالب ٢٥، قلت هل تؤثر على 
الناس؟ قالت ال كل واحد يقوم بعمله.
تصل درجة احلرارة في دولة 
الكويت إلى ٥٠ درجة ال يستطيع احد 
في أوروبا وغيرها أن يتحمل هذه 
احلرارة، وهذا من طبيعة الكويت، 
حيث تكون مرتفعة احلرارة بالصيف 
بشــكل واضح، إال أننا نعيش في 
منتجعات اصطناعيــة يكون بها 
اجلو مالئما وباردا في هذه احلرارة 
الشديدة، ففي األڤنيوز على سبيل 
املثال يعيش اإلنسان في منتجع يصل 
طوله إلى ٢ كيلومتر، يقضي الزائر 
احتياجاته مثل األسواق واحملالت 
واملطاعم واملقاهي، فيستمتع به كل 
من زاره، فتجد في مول األڤنيوز 
والعاصمة وســوق شرق وغيرها 
كل ما حتتاج اليه وتستمتع به في 
هذه احلرارة الشــديدة، وفي هذه 
املنتجعات االصطناعية تعطي أهل 
الكويت املتعة واخلروج من البيت 
واحلماية من شدة احلرارة وقضاء 
احلاجات، فمنهم من يجلس بهذه 
املنتجعات ساعات من الزمن، حتى 
أن بعضهــم يفطر ويتغدى طوال 
اليوم في هذه األسواق، وهذه هي 
رحمة من اهللا مينها على أهل الكويت.

كان التحول من املعامالت الورقية 
إلى التطبيقات اإللكترونية هو املسمار 
األخير الــذي ُدّق في نعش روتني 
البيروقراطيــة احلكومية وتعنت 
البعض في أداء مهامهم، فال حاجة 
للمواطن لالنتظار وقتا طويال، ألن 
املعاملة  أو  املســؤول في اجتماع، 
متعطلة ألنها لدى موظف خرج في 

إجازة!
املعلوماتيــة والتقنية  الثــورة 
نعمة سهلت علينا إجناز املعامالت 
احلكومية املختلفة كتطبيق «سهل» 
والذي يســتمر بإضافة اخلدمات 
اجلديدة حتــى اآلن، ورغم بعض 
األعطال التقنية أحيانا فإن ذلك يعد 
من األمور الطبيعية، لذلك يوجد فريق 
املواقع  إلكترونية ملثل هذه  صيانة 
النهاية هي  والتطبيقات، ولكن في 
أفضل مبراحل من التعامل الورقي 
أو احلضور الشخصي إلجناز معاملة 

أو عدة معامالت بالسابق. 
األمــر اآلخر الذي يبث التفاؤل 
ويســهل على املواطنني معامالتهم 
هو تعليمات رئيس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد النواف إلى جميع اجلهات 
واملسؤولني بفتح قنوات تواصل مع 
املواطنني مباشرة، فتفاعل املسؤولون 
بتخصيــص آلية لوضــع املواعيد 
أو  املعني  الوزير  للمواطنني ملقابلة 
من ميثله ليصل املواطن بسهولة في 
يوم مخصص لهذا الغرض للمعامالت 
والشكاوى أو االقتراحات دون حاجة 
حلضوره قبل ذلك، او االســتعانة 

بواسطة او نائب لينجز معاملته.
سياســة األبواب املفتوحة هي 
إجناز يحسب لهذه احلكومة، وهي 
تكريــس ملفهــوم ودور الوزارات 
اخلدمية، وهي تثبت كذلك أن املنصب 

تكليف وليس تشريفا. 
توجيهات كهذه تدفع بعض الوزراء 
للنزول إلى امليدان في جوالت ملتابعة 
اجلهات التي تتبعهم، ومقابلة املوظفني 
الذين هم أهل امليدان، واالســتماع 
لهم وحل مشاكلهم وبحث مطالبهم 

الوظيفية.
بالنهايــة كل اجلهود احلكومية 
التــي تصب في مصلحــة الوطن 
واملواطن مشــكورة والتي ترتقي 

باألداء املؤسسي احلكومي.
وفي اخلتام أمتنى أن تثمر هذه 
اخلطوات ثمارها والهدف املرجو منها 

برفع األعباء عن كاهل املواطنني.

احلقوق دومنا تغيير وعبث وتزوير بهذا 
السجل، ألنه املرجع األساسي لتعامالتنا 

املهمة في كل شؤوننا الداخلية!
وحتى نتقيد بهذه األمور وال نقع 
في أخطاء مستقبلية من حتريف أو 
تزوير لهذه العالمة التجارية كماركة 
مســجلة يجب علينا جميعا تطبيق 
القانون الصارم الــذي يردع العبث 
بسجالتها سواء كانت جتارية لها عالقة 
باقتصادنا الوطني أو حتى بشرية لها 

عالقة بتعامالتنا الرسمية!
لذلــك نقول إن الوعي الشــعبي 
مطلوب وكذلك توعية املجتمع والقائمني 
على متابعة شؤون هذه السجالت كذلك 
مطلوب أكثر إذا ما عرف اجلميع أن 
القانون يعاقب اجلميع دومنا استثناء! 
فهل تعمل حكومتنا الرشيدة على ردع 
هــؤالء العابثــني واحملرفني ألصول 
التمنــي بتطبيق قانون  القانون مع 
العقوبــات على املخالفــني، واهللا من 

وراء القصد!

وفي النهاية إن عملية اإلصالحات 
التي جتريها احلكومة اجلديدة سواء من 
تغييرات أو حتركات تؤكد أن احلكومة 
اجلديد تسعى جاهدة لتصحيح املسار 
الذي رسمته احلكومات السابقة، والعمل 
بجد على توصيل رسالة مباشرة وقوية 
للمواطن مفادها «نحن معك ال عليك» 
نعمل من أجلك ومن أجل الوطن، وليس 

هناك مجال للمحاباة في قراراتنا.
بدأنا عهدا جديد وأمتنى أن نتعهد 
جميعا بأن نكون مناسبني لتلك الفترة 
التاريخية والفارقة في تاريخ الكويت، 
علينا أن نكون أكثر قوة وشــجاعة 
الفساد والفاسدين، وأن  في محاربة 
نعني احلكومة اجلديدة بأن نكون لها 
مســاندين وداعمني حتى تستطيع 

حتقيق ما نطمح له جميعا.
٭ (مسج): شكر خاص إلى وزير اإلعالم 
عبدالرحمــن املطيري على ســرعة 

االستجابة والتواصل املستمر.

إلى أن حب الوطن يرتبط ارتباطا وثيقا 
بأفعال األفراد وتصرفاتهم وليس فقط 
باألقوال والشعارات والهتافات، ويجب 
على املواطن الكويتي أن يظهر حبه 
بالقوانني واألنظمة،  بااللتزام  لوطنه 
واحملافظــة واحلرص على ســالمة 
ممتلكاته، وعلــى كل فرد أن يؤدي 
مهامه ووظائفه بإخالص وحب، وأن 
يحافظ على مال الوطن وثرواته، ويعمل 
على نشر األخالق الفاضلة ويتحلى 
بها، وال بد من نبذ أسباب االختالف 
والفرقة بني األفراد واجلماعات وإقامة 
شــرع اهللا - تعالى - في كل األمور. 
اليوم نصفق ونقول «بس يا قهر» ادمى 
قلوب الشرفاء مما سمعوا وشاهدوا 
من خدش حياء الكويت الغالية بالسرقة 
والغش وغســيل األموال، و... و...، 
نحمــد اهللا أن الكويت اليوم ترتدي 
حلة بيضاء نظيفة بيد الشرفاء وبيد 
أصحاب القرار في تنظيف الوطن من 
شوائب الفاسدين. نحن أهل الوطن 
نقف ونساند حكومتنا الرشيدة في 
حفظ الكويت وممتلكاتها، واهللا يحفظ 
الوطن ومن يحبــه ويخلص له من 

كل سوء.

تشريعية وسلطة تنفيذية، وعلى عاتقه 
تلقى مسؤولية كبيرة أال وهي املهارات 
التربوية والتفاعلية والتعليمية والنظرة 
املستقبلية التنموية للطالب، وجميع ما 
سبق يكون حتت مظلة أهداف صارمة ال 
مجال للتخاذل أو التهاون فيها، أال وهي:
- بلورة شــخصية الطالب من حيث 

السلوك والثقافة واألداء.
- تنمية فكره وذاته نفسيا واجتماعيا 
للتنمية بكل  وعمليا وعلميا وتأهيله 

أشكالها وصورها.
- قــوة مخرجات التعليــم التي من 
أساسياتها السلوك التربوي والتعليمي 

كعملة واحدة ال انفصال لها.
فهناك من األســاتذة على الساحة 
األكادميية من ميتثل للمهارات التعليمية 
والتفاعلية البناءة بشكل رائع، وهناك 
البعض من يحتاج حلملة وعي لتفادي 
التي تعيب من  األخطاء والسلوكيات 
دوره الفعال في إخراج شريحة كبيرة 
للمجتمع تتناثر في مؤسسات الدولة 
وقطاعاتهــا لتقوم بالــدور التنموي 
(تفاعلــي - عملي) كهدف تخصصي 

بالصدارة.

مبواصفاتها العاملية.
من هنا البد لنا بالكويت أن نتقيد 
النظام  التعاون فــي تطبيق  بأهمية 
الدولي ألهميتــه املعنوية التي تعود 
العليا  الوطنية  بالنفع على مصاحلنا 
اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وقانونيا!
فهل ندرك أهميــة احلفاظ على 
اعتماد املاركة املسجلة في كل نظامنا 
السياسي والتجاري واإلنساني حلفظ 

من املخالفني واملطلوبني أمنيا، وضبط 
بعض األوكار التي كانت تستخدم في 
األعمال املنافية لآلداب، هذا إلى جانب 
املجهودات التــي تبذل لضبط جتار 
ومروجي الســموم البيضاء والذين 
يسعون إلى إفســاد شباب الكويتي 
وننتظر من رجــال الداخلية األبطال 

املزيد من اجلهد حلماية أمن البالد.

فسيأتي يوم يحاسب فيه من سرق، 
فلقد سرق بيته الكبير وهو الوطن. 
أما الغشــاش فمن غشنا فليس منا 
واحلرامي بكل أنواع السرقة نقول له: 
زغنبوط في بطنك. آن األوان لنصلي 
هللا ونسجد عندما تضرب بيد القوة 
باحلق على يد الظالم فيما ليس له حق 
فيه، ونصفق بنفس اليد ملن يخشى اهللا 
في عمله ورزقه حالل طيب مبارك فيه.

حب الوطن واجب على كل مواطن، 
وإن من الواجب على كل فرد أن يحافظ 
على متاسك الوطن، ويعمل على تنميته، 
ويسعى إلى ازدهاره، ويجدر التنبيه 

كبيرة أال وهي القدوة ومن املمكن أن 
يكون محط إعجاب واهتمام لشريحة 
كبيرة من الطالب، وكذلك احلال بالنسبة 
لألساتذة الذكور الزي الرسمي يعطي 
هيبة وانعكاســات أفضل في تشرب 

القيم املجتمعية.
ومــن ناحية أخــرى، يجب على 
األستاذ أال يتحدث عن خصوصياته 
وإجنازاته بشــكل مبالغ، ومشاركة 
الطالب حياته اخلاصة، فالبد من وضع 
حدود لغوية بينه وبني الطالب من أجل 
تنمية مفاهيم وقيم تزيد من أخالقياتهم 

اللغوية والتفاعلية.
التعليمية  املؤسسات  كذلك أستاذ 
احلكومية الكبرى ميتلك ثالث سلطات 
في يده أال وهي سلطة قضائية وسلطة 

حتى تأخذ حقها ممن تسبب بالضرر 
التجاري أو املعنوي ملنتجاتها املعتمدة 

من عشرات السنيني!
املاركة املسجلة حالة ضرورية إلثبات 
انتماء هذه املنتجات ألصل من أنتجها، 
لذلك نحن نحتــاج الى أن نؤكد على 
أهمية هذه املراجع التي أصبحت حالة 
وحاجة ضرورية باملقاييس التجارية 
بني الــدول ولها ســجالتها املعتمدة 

القيادية في العديد من املناصب، وكذلك 
باتت مجهودات احلكومة بارزة بشكل 
كبير في الشارع الكويتي، منها احلمالت 
األمنية على عدة مناطق قادها وزير 
الداخلية الشــيخ طــالل اخلالد، إلى 
جانــب حمالت أخــرى قادها وكيل 
وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس 
والتي جنحت فــي ضبط عدد كبير 

عدس، فأخــذ صاحب املنزل يصيح 
«حرامي»، وعندها جتمع الناس حول 
احلرامي، فقال: كنت ميتا من اجلوع 
فأخذت كمشــة عدس، سكت التاجر 
وهو يعلم ســر وجود هذا الشخص 
في هذا الوقت وهو خارج من منزله، 
صمت الرجل ليداري فضيحته، وقال 
«ايه اللي يدري يدري واللي ما يدري 
يقول كمشة عدس» كي ال يفتضح أمره 
بني الناس، نعم اآلن هناك محاسبة، 
واهللا عز وجل يقول (مال هذا الكتب ال 
يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها).
نعم اإلحصاء أدق من احلســاب 

بعض املالحظات على بعض أســاتذة 
اليوم من حيث اللباس والشكل اخلارجي 
واملخرجات التعليمية وأسلوب التفاعل 
مع الطالب.. إلخ من السلوكيات التي 
تكون محط انتقاد ومحط إحباط للعملية 

التعليمية والتفاعلية.
فمن حيث اللباس هناك من األساتذة 
اإلناث يرتدين لباسا ممنوعا على أستاذ 
جامعي، مثل اللبــاس العاري واتباع 
املوضة العارية، وهذا شيء مرفوض من 
الناحية التفاعلية واألخالقية لألستاذ، 
وان كانت ترتديه خارج احلرم اجلامعي، 
لها ســلوكيات محافظة  فاألستاذية 
ومصونــة يجب اتباعها داخل احلرم 
اجلامعي وخارجه أيضا، وذلك يرجع 
إلى أن األستاذ تقع على عاتقه مسؤولية 

ملاذا تســتخدم الشركات املنتجة 
العالمة التجارية والتي تعرف باملاركة 
املسجلة؟! اليوم تطبق جميع الدول نظام 
االعتماد على شعار العالمة التجارية 
أو املاركــة املســجلة حلفظ احلقوق 
باملواصفات التــي تعتمد عليها هذه 
باملنتج وأهميته املصنعية،  الشركات 
حتســبا ملنتج مقلد ال يحمل معايير 
ومواصفات تطابق منتجها ذا املاركة 
باملذاق  املســجلة، والذي ال يختلف 
واللون والصفات والطعم، سواء كان 
هذا املنتج من املواد الغذائية أو املواد 
االستهالكية األخرى، ألنه ماركة عاملية 
مســجلة ولها «كود» وسجل معتمد 

دوليا.
إن العبث بالسجل التجاري والتزوير 
املنتشر والعبث بهذه العالمات التجارية 
يدفع باحلكومات الواعية والتي تتضرر 
مصاحلها نتيجة هذا العبث والتزوير 
الذي يضر مبصاحلهــا الوطنية الى 
اللجــوء للقضاء العــادل واملنصف 

القرارات  النظر في قراءة  أمعنت 
اجلديدة الصادرة من ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، 
وهي عبارة عن رســالة حتكي لنا أن 
العهد اجلديد تعلم من دروس املاضي 
الكثيرة، فأيقنت أن احلكومة اجلديدة 
تعلم متاما ما عانيناه في الســنوات 
املاضية، ولعل أول مــا بدأت به هو 
تطبيق مبدأ الشفافية وإزالة «الوساطة» 
املفتوح،  الباب  حتت مسمى سياسة 
وأن املواطن مرحب به مبكاتب الوزراء 
واملسؤولني في الدولة، واليوم سيشعر 
املواطن أنه ليس بحاجة ألحد للحصول 
على حقوقه، بــل ان الدولة تكلف له 
كل شــيء ودور احلكومة سيقتصر 
على أن ميهد له الطريق أمام حقوقه 

واحتياجاته.
واحلقيقــة أن احلكومة اجلديدة 
القرارات  بدأت عهدها مبجموعة من 
اإلصالحية امتدت إلى تغيير الشخصيات 

ربط اهللا تعالى حب األوطان بحب 
النفس في القرآن الكرمي، حيث قال عز 
وجل (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفســكم أو اخرجوا من دياركم ما 

فعلوه إال قليل).
ليس من اخللق وال من العدل أن 
يعبث املواطن بخيانة الوطن الذي عاش 
في كنفه منذ الوالدة معززا مكرما حتى 
آخر رمق في حياة. املواطن الكويتي 
دللته ديرته كما دللت جميع جنسيات 
العالم، وال توجد دولة معطاءة منذ أن 
أنعم اهللا عليها حتى اليوم مثل الكويت.

ليس هناك حب يساوي حب الوطن 
وال يوجد على الكــرة األرضية من 
يحب هذا الوطن مثــل عيال بطنه. 
نعم دموعي فرحة مبا أقرأ، فلقد آن 
األوان كي نبتسم ونقول «بس يا قهر»، 
«بس للمرتشي» الذي رخص بالوطن 
انه  ملصالح شخصية، والكل يعرف 
مرتٍش وشــعب الكويت يستر واهللا 
من أسمائه الســتير، لكن من يدري 
ومن ال يدري يقول «كمشة عدس»، 
وهو مثل قدمي لتاجر مواد غذائية وجد 
غريبا في منزله في عز الظهر فلحق 
به وعنــد خروج الغريب أخذ قبضة 

ال شك أن املؤسســات التعليمية 
تلعــب دورا كبيــرا جدا  الكبــرى 
وفعاال في بلورة شــخصيات تنطلق 
التنمية  لتقوم بدور  العمل،  لســوق 
بكل أشــكالها ونواحيهــا، إن قضية 
املؤسسات التعليمية ليست مقتصرة 
على التعليم اجليــد فقط، وإمنا في 
بلورة شخصيات راقية في جوهرها 
وســلوكها وأخالقياتها، فاملؤسســة 
األكادميية ليست كاملدرسة التي تقوم 
بدور مكمل للعملية التربوية لألسرة، 
وإمنا املؤسسة التعليمية الكبرى تقوم 
لفئة  السلوكيات  الكثير من  بتصليح 
تعدت مرحلة التعليم املنغلق املقتصر 
على األسرة واملدرسة، وأقبلت على 
التعليــم املفتوح فــي تأصيل عملية 
التفاعل البناء مع املجتمع، وتصحيح 
املفاهيم وتوجيــه األهداف وتكوين 

اجتاهات الرأي.
ولكن ما يحدث خلــف كواليس 
تلك املؤسســات قد أخفق من عملية 
التفاعل البناء التي هي أساس املخرجات 
التعليمية القوية، إنني ال أعم في هذه 
املقالة جميع األســاتذة ـ وإمنا هناك 
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