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شخص رأيهُ (ِحَكْم) يشحذ الهمم (يقود 
مسابقة كأس العالم)، يعطيك الطاقة اإليجابية 

حكيم زمانه، فمن هو؟
األمثال (ِحكم قصيرة) مستقاة من جتربة 
طويلة، إنها حكمة الشعوب منذ أقدم األزمنة 
وهي حضارة الشعوب تنتقل مشافهة من 
فم إلى فم.. واليوم جتدها في (امليديا)، ما 

يسهل على الراغب فيها أن يستخدمها!
يقولون في قــول متعارف عليه: إنه 
حكيم زمانه، فمن هو هذا الشخص امللهم؟
 القرآن الكرمي يتنــاول آيات تعرض 

األمثال وتعلم احلكمة كما يلي:
(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من 

كل مثل..- الروم: ٥٨).
قال تعالــى: (.. وتلك األمثال نضربها 

للناس لعلهم يتفكرون- احلشر: ٢١).
وقوله تعالى: (.. ويضرب اهللا األمثال 
للناس واهللا بكل شيء عليم - النور: ٣٥)

تعلمنا من احلياة والتجربة أن (املثل) 
حكمة مفرغة في كلمات قليلة!

لهذا يقولون عقــب األخبار (وأصبح 
مضرب األمثــال) ويقصدون بهذا القول 

(حكيما)!
العتاب في قضية احلكمة بحجم احملبة، 
غير أنه أحيانا تطيش األسهم وتنقلب احلكمة 

الى إزعاج، يقول الشاعر بشار بن برد:
إذا كنت في كل األمور معاتبا

صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه

العتب أمر محمود ما لم يتم التوســع 
في هذا األمر املذموم:

ما عاتب احلر الكرمي كنفسـه
واملرء يصلحه اجلليس الصالُح

خففوا نقــد الكويت، إنها في الطريق 
السترداد التنمية في عهد اإلصالح ومحاربة 

الفاسدين!
علّمنا ســيدنا محمد ژ: «أن صنائع 

املعروف تقي مصارع السوء»!
أما سيدنا عمر بن اخلطاب ے فيقول: 

من كتم سره كان اخليار في يده.
- أشقى الوالة من شقيت به رعيته.
- ال يكن حبك كلفا وال بغضك تلفا.

- أعقل الناس أعذرهم للناس.

٭ ومضة: حتى تكون حكيم زمانك اعمل 
بـ (لئن شكرمت ألزيدنكم)!

- (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحســن 
منها أو ردوها).

تذكر عزيزي القارئ الكرمي: انه ليس 
لإلنسان إال ما سعى، وكل امرئ مبا كسب 

رهني!
عزيزي القارئ الكرمي: كن دائما حكيما 
في ردودك وآرائك ومقترحاتك، وتذكر أن 
العتاب خير من احلقد واحلســد، وفخر 

الشباب قوتهم وبهاء الشيوخ املشيب!

٭ آخر الكالم: لإلمام الشافعي قصيدة شعرية 
عجيبة اخترت لكم منها هذه األبيات:

يغطـى باملسـامحة كل عيـب
وكـم عيـب يغطيـه السـخاُء

وال حـزن يـدوم وال سـرور
وال عسـر عليـك وال رخـاُء

وال تـرج السـماحة من بخيل
النـار للظمـآن مـاُء فمـا فـي 

ومـن نزلـت بسـاحته املنايـا
فـال أرض تقيـه وال سـماُء

وأرض اهللا واسـعة ولكـن
إذا نزل القضاء ضاق الفضاُء

٭ زبدة احلچي: كــن حكيم زمانك و(فمن 
نكث فإمنا ينكث على نفسه) «نكث عهدا 

ونقض ونبذ..»!
وحكيم زمانه ليس مسلسال وال دراما 

أو فيلما!
كل إنســان على هذا الكــون بإمكانه 
أن يكــون حكيما ألن اهللا ســبحانه هو 
احلكيم وواهب احلكمة وواضع األشياء 
في مواضعهــا ومنزلها في منازلها، ولذا 
ال عجب أبدا أن يكون (احلكيم) من أسماء 

اهللا احلسنى.
أختم بأشــعار من عنترة بن شــداد 

العبسي، يقول:
ال يحمُل احلقد من تعلو به الرتُب

وال ينال العال من طبعه الغضُب
إن األفاعي وإن النت مالمسها

عند التقلُّب في أنيابها العطُب

احذر في حياتك األفاعي والثعابني 
السامة، هم على الدوام من حولك فانتبه!

يقول رسولنا الكرمي ژ: «احلكمة ضالة 
املؤمن فحيث وجدها.. فهو أحق بها».

قارئي العزيز: هــذه جولة فكرية في 
احلكمة واحلكيم، فكن حكيم زمانك!

يا رفيق الدرب خذها حكمة
من فهم الدهر وضعها في ضميرك

آفة النعمة أن ترفسها
مد رجليك على قدر حصيرك

نصيحتي في هذا الزمن تعلم الصمت 
فهو أبرك من الثرثــرة والهذرة الزائدة، 
وحكمة األحــداث اآلن أن نتعلم من دولة 
قطر (الســنع) كيف أقاموا قطر اجلديدة 
وعرضوها على العالم مشــرفني العرب 

واملسلمني بنجاح وجدارة واقتدار!
وفي املشهد العاملي والكروي واحلضاري 
يقول لنا التاريخ: إن حاكم دولة قطر متيم 
بن حمد آل ثاني حكيم زمانه وحبيب شعبه 
وملهم الشعوب «أيقونة» العرب بال منافس!
وكفى اهللا دولة قطر شر احلاسدين، 
يحق لهم أن يفرحــوا بنصرهم املؤزر 

الظاهر!
.. في أمان اهللا.

ومضات

متيم.. حكيم زمانه!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

مراعاة احلقوق والواجبات وزرع القيم الصاحلة ومواجهة 
الفساد معايير أساسية في عالقة املواطنة بالتنمية

أسامة أبوالسعود

املواطنــة  «حتديــات 
تنميــة  فــي  وأثرهــا 
املجتمعــات» كان محــور 
امللتقى األول للمواطنة الذي 
نظمته اجلمعية الكويتية 
لإلخاء الوطني مبشــاركة 
نخبــة مــن األكادمييــني 
واخلبــراء منهــم اخلبير 
اإلقليمــي فــي املواطنــة 
والتربية من سلطنة عمان 
د.سيف بن ناصر املعمري، 
وأســتاذ األنثروبولوجيا 
وعلــم االجتمــاع بجامعة 
الكويت د.يعقوب الكندري، 
ورئيســة مركز املنظمات 
الدولية في نقابة احملامني 
الكويتيــة احملامية جمانة 
بهبهاني، و قدمته رئيسة 
اجلمعية الكويتية لإلخاء 
الوطنــي بيبــي عاشــور، 
وبحضور الرئيس الفخري 
للجمعية ومؤسسها موسى 
معرفي وعدد من احلضور.
جمعيــة  واســتضافته 
الكويتية مســاء  احملامني 

امس األول.
وتطرق املشــاركون في 
امللتقى إلى أن هناك معايير 
أساسية في عالقة املواطنة 
بالعملية التنموية، مشيرين 
إلــى أن مراعــاة احلقــوق 
والواجبــات وحرص الدول 
على مواجهة الفساد، وزرع 
القيــم النبيلــة فــي نفوس 
املجتمعات أمور أساسية في 
حتقيق املواطنــة احلقيقية 
مبا لها من تأثير مباشر على 

تنمية املجتمعات.
وفي مداخلته، قال د.سيف 
املعمري إن هناك العديد من 
احملــركات التي تشــير إلى 
قياس املواطنة في املجتمعات 
ومنهــا محرك احلماية الذي 
استخدمه اإلغريق قدميا ثم 
محرك تقاســم املوارد ودور 
الدولــة او احلكومــات فــي 
احملافظة على موارد الدولة أو 
اإلساءة لها وهدرها وهي أمور 
مهمــة في حتقيــق املواطنة 

العادلة.
ولفت إلى أن هناك محركا 
ثالثا وهو االعتراف من الدولة 
للمواطن وعدم التمييز بني 
املواطنني وهناك محرك آخر 
الدســاتير والقوانني  وهــو 
التي تضمن مشــاركة أكبر 
عدد من املواطنني في العملية 
السياسية ويكونون مؤثرين 

اجتماعيا.
وحتــدث د.املعمري عن 
التوازن بني حقوق املواطن 
وواجباته أو ما ميكن أن يطلق 
عليه «املواطنة املســؤولة» 
وهــو دور مهــم للمواطــن، 
وأيضــا دور احلكومات في 
مواجهة الفساد، مضيفا: «ال 
ميكن أن نصل إلى دولة الرفاه 
االجتماعي دون مراعاة ذلك، 

قادرين على هذه الوظيفة.
املواطنة الصاحلة

من جانبه، أكد د.يعقوب 
الكندري أن املواطنة الصاحلة 
القيــم  ال تأتــي إال بــزرع 
واملســؤول عنهــا مجموعة 

من مؤسسات الدولة.
وأشــار إلــى أن املواطنة 
فــي املجتمع الغربي ترتبط 
بوثيقة اجلنسية أو الوالء، 
فاإلنســان الغربــي مضطر 
لاللتــزام بهــا، وهي تفرض 
عليه احتــرام الرأي والرأي 
اآلخــر والثقافــات األخــرى 
املختلفة معه، فالقانون هناك 
ال يفرق بني أي ديانة أو يقول 
هذا سني وهذا شيعي وهذا 
بدوي وهــذا حضري، وهو 
ما خلق من تلك املجتمعات 
فسيفسائية بدرجات مختلفة.

وشدد د.الكندري على أن 
لدينا إشــكالية في املواطنة 
فــي الكويــت، مضيفا أنه ال 
يتحدث عــن معدالت الوالء 
واالنتماء فهي مرتفعة جدا.

دعم مادي لتستطيع القيام 
بدورها املنشود.

الناحية القانونية

من جانبها، استعرضت 
احملاميــة جمانــة بهبهانــي 
قضية املواطنة من الناحية 
القانونية والتي هي أساس 
كل مــا ذكــره د.املعمــري 

ود.الكندري خالل امللتقى.
واســتعرضت بهبهانــي 
شــرح املواطنة من منظور 
القانون اخلــاص والقانون 
العام، وتساءلت: ماذا فعلت 
الكويــت للمحافظــة علــى 
النســيج الوطني؟ لتجيب: 
أصــدرت الكويت مرســوما 
بقانون رقم ١٩ لســنة ٢٠١٢

حلمايــة الوحــدة الوطنية، 
ولكن هل حقق هذا القانون 

الهدف املرجو منه؟!.
وتابعت احملامية جمانة 
بهبهاني قائلة: «بالطبع هذا 
القانــون لــم يحــدد الهدف 
املرجــو منــه بعد مــرور ١٠

سنوات على تطبيقه، حيث 
اصبــح ســالحا للتقييد من 
حرية التعبير - كما وصفته.
إلــى أن مــن  وأشــارت 
أهــداف هــذا القانــون انه 
يحــارب النزعــة الطائفية 
والنعرات التي تهدد الوحدة 
الوطنية ويحظر ما يحدث 
في احلمالت االنتخابية، لكن 
البعض يضرب بهذا القانون 
عرض احلائط، وفي الوقت 
نفسه تتم معاقبة أطفال في 
مقتبل العمر ملجرد تغريدة 
بينمــا يفلــت آخــرون من 

العقاب.
ودعــت احملاميــة جمانة 
بهبهانــي إلى إعــادة النظر 

في هذا القانون.

وأوضح ان املواطنة تقاس 
مبــا ميتلكــه املواطنون من 
عدم التمييز بينهم، واحترام 
اآلخر والتعايش مع الثقافات 
األخرى داخل املجتمع وهي 
منخفضة، مشير إلى ان هناك 
قيما للمواطنة تتمثل في قيم 
سياسية واقتصادية ودينية 
وجمالية وهناك قيم قانونية 

وهي األساس لهم جميعا.
منع التأجيج

وتســاءل د.الكندري في 
: هل جنحت املؤسسات في 
الكويت في حتقيق املواطنة 
الصاحلة؟! وأجــاب محمال 
مختلف املؤسســات ســواء 
التعليميــة أو اإلعالميــة أو 
الدينية املسؤولية عن عدم 
القيام بدورها الصحيح في 
منع تأجيج النعرات الطائفية 

أو العرقية أو غيرها.
وشدد على أن مؤسسات 
املجتمع املدني في الكويت من 
أجنح املؤسسات في املنطقة 
ولكن مع األسف ليس لديها 

استعرضها عدد من األكادمييني خالل ملتقى نظمته جمعية «اإلخاء الوطني» في مقر جمعية احملامني

(متني غوزال) موسى معرفي مع املشاركني في الندوة  

فإذا لم ينعم اإلنســان بهذه 
املواطنــة فعــن أي مواطنة 

نتحدث؟!».
وأشــار إلــى أن املواطنة 
تقتضي احلق فــي التعليم 
املتميز الن هؤالء الطالب هم 
من سيحققون استراتيجية 
٢٠٣٠ أو ٢٠٤٠ أو ٢٠٥٠ حسب 

كل دولة.
أن  د.املعمــري  وأكــد 
االقتصــاد مؤشــر مهم جدا 
في عملية املواطنة، الفتا إلى 
أن هناك العديد من الشباب 
يعانــون اليوم من مشــكلة 
البطالــة وهــذا يؤكــد مدى 
املواطنــة الصاحلة  ارتباط 
بتوفير فرص العمل وحتقيق 
العدالــة االجتماعيــة داخل 

املجتمع 
وكان املعمــري قــد بدأ 
باســتعراض  مداخلتــه 
تاريخ املواطنة منذ العهد 
اإلغريقي والذي كان يقوم 
على مبــدأ احلماية ولذلك 
استثنى النساء والعبيد من 
املواطنة باعتبار أنهم غير 

 معرفي: لألسف مفهوم العيب اختفى عند بعض الشباب 
خالل مداخلة له، شدد الرئيس الفخري 
جلمعية اإلخاء، ومؤسسها موسى معرفي على 
ان الكويت تختلف اليوم عن اخلمسينيات 
والستينيات والسبعينيات من القرن املاضي 
من حيث مفهوم املواطنــة، حيث انعكس 
مفهومها ليصبح اليوم هو مطالبة باحلقوق 

فقط.
وتابــع قائال: «لدينــا كورونا من زمان 
وليســت ڤيروس كورونــا األخير، حيث 
أصبحت ثقافة املرعى وحش املرعى بدون 

تنمية هي السائدة مع األسف».

وأضاف: لألسف حتى مفهوم العيب اختفى 
عند بعض الشباب حيث يقود سيارته بأصوات 
غريبة «سواء صوت السيارة أو االكزوز او 
صوت الكاســيت وكأن الشارع ملك له وال 

شعور مبريض أو إزعاج الناس.
وتابع معرفي قائال: «هذا معناه أن هناك 
خلــال ونحتاج إلى أطبــاء اجتماعيني مثل 

د.يعقوب الكندري وغيره».
وأضاف قائال: «أنا ال يهمني بناء جسور 
خرســانية بقدر ما يهمني بناء جسور من 

الترابط والتعايش بني الكويتيني».

املعمري: ال ميكن أن نصل إلى دولة الرفاه االجتماعي دون مراعاة «املواطنة املسؤولة» ومواجهة الفساد

الكندري: املؤسسات التعليمية واإلعالمية والدينية مسؤولة عن منع تأجيج النعرات الطائفية في الكويت

جمانة بهبهاني: قانون حماية الوحدة الوطنية لم يحدد الهدف املرجو منه ويجب إعادة النظر فيه

تعزيز التعاون بني اللجنة األوملبية وجمعية املهندسني
قام رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح 
األحمد، مســاء أمس األول بزيارة اليــوم األربعاء إلى جمعية 
املهندســني الكويتية، حيث استقبله رئيس اجلمعية م.فيصل 

دويح العتل وعدد من املهندسني واملهندسات.
تناول اللقاء سبل التعاون املمكنة بني اجلهتني، وبحث إقامة 
مسابقة معمارية إلنشاء مقر اللجنة اجلديد مبنطقة جابر األحمد 
الســكنية. وقدم م.العتل شرحا عن جهود اجلمعية في خدمة 
املهندسني والدولة واســتعرض بعض العوائق التي يواجهها 
العمل التطوعي للمهندســني ومشــاريعها املقدمة إلى اجلهات 
املعنيــة. هذا، وقام الشــيخ فهد الناصــر ومرافقوه بجولة في 
مختلــف مرافق اجلمعية، وقد اتفــق اجلانبان في ختام اللقاء 

على استمرار التعاون وجتديد اللقاء بني اجلمعية واللجنة.
حضر املقابلــة أمني الصندوق م.علــي الفيلكاوي، وعضو 
مجلــس اإلدارة م.ماجد املطيري، املديــر العام م.وليد املطوع، 
الشيخ فهد الناصر وم.فيصل العتل وعدد من املهندسني واملهندساتورئيس التحرير م.ياسر العواد، وعدد من املهندسني واملهندسات.

احلمد: القيادة السياسية حريصة 
على تعزيز العالقات مع نيبال

أسامة دياب

أشاد مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
االقتصادية السفير سامي احلمد بالعالقات 
الكويتيةـ  النيبالية والتي وصفها بالقوية 
واملتينة، الفتا إلى حرص القيادة السياسية 
في البلدين على تطويرها مبختلف مجاالت 

التعاون.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش 
مشاركته في احلفل الذي أقامته سفارة نيبال 
لدى الكويت مبناسبة مرور ٥٠ عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين، 
مساء امس األول في فندق كوستا ديل سول.

وقال احلمد: نحتفل مبرور ٥٠ عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماسية بني الكويت 
ونيبال، مشيرا الى وجود عدد من االتفاقيات 
ومذكــرات التفاهم التي تســير العالقات، 
الفتا إلى أن اجلالية النيبالية تســاهم في 

تنمية البالد.
بــدوره، أكد ســفير نيبال لــدى البالد 
دورجا براساد بهانداري على تطور العالقات 
الثنائية خالل السنوات املاضية، الفتا إلى 
بعض املشاريع الكبرى في نيبال التي ميولها 
الكويتي للتنميــة االقتصادية  الصندوق 
العربية من خالل قروض ميسرة منذ إقامة 

العالقات الديبلوماسية.
وبني السفير بهانداري ان املشاريع تركز 
بشكل أساسي على الطاقة والزراعة، الفتا 

الى أن الكويــت ظلت وجهة مهمة للعمال 
النيباليني، مشيرا إلى أن ابناء بالده الذين 
يعملون في الكويت يساهمون بشكل كبير 
في دعم اقتصادها ويســاعدون في تعزيز 
عالقات الصداقة على املستوى الشعبي، الفتا 
الى تبادل الزيارات بني البلدين، والتفاعالت 
املنظمة على املستوى السياسي وفي امللفات 
والقضايا ذات االهتمام املشــترك وتبادل 

الدعم في األوقات الصعبة.
وأشــار إلى التطور اجلديد في مجال 
الربــط اجلوي بني نيبــال والكويت في 
٢٠٢٢، الفتــا الى ان مدينتني مهمتني في 
نيبال متصلتان مبدينة الكويت برحالت 
مباشــرة تديرها ثالث شــركات طيران 
مختلفة، حيث بدأت «اجلزيرة» رحالت 
مباشرة من مطار الكويت الدولي إلى مطار 
غوتام بوذا الدولي، وبهايراهوا النيبالية 
في مايو ٢٠٢٢، بينما بدأت شركة اخلطوط 
اجلويــة النيبالية «هيمااليــا إيرالينز» 
رحلة مباشــرة بني كامتانــدو والكويت 

منذ يوليو املاضي.
وذكــر أن اخلطوط اجلويــة الكويتية 
بدأت أيضا رحالتها املباشــرة بني الكويت 
وكامتاندو منذ الشــهر املاضــي، مبينا أن 
التطورات اجلديدة في قطاع الطيران املدني 
ستساهم بشكل أكبر في تعزيز العالقات 
في مجال التجارة والســفر والسياحة بني 

البلدين.

خالل احتفال السفارة النيبالية مبرور ٥٠ عاماً على إقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين

السفير سامي احلمد وسفير نيبال دورجا بهانداري خالل االحتفال

«النجاة اخليرية» ساعدت ٥٧٠٠
أسرة داخل الكويت خالل ٢٠٢٢

في إطار حرصها على توطني 
العمل اخليري داخل الكويت، قدمت 
جمعية النجاة اخليرية خالل العام 
احلالي مساعدات لألسر احملتاجة 

استفاد منها ٥٧٠٠ أسرة.
وصرح مدير إدارة املساعدات 
في جمعية النجاة محمد اخلالدي 
بأن املساعدات تنوعت بني سداد 
املالية،  اإليجارات، واملســاعدات 
وتوزيع املواد الغذائية، واألجهزة 
الكهربائية وغيرها من املساعدات 
األخرى. وفيما يتعلق مبشروع 
ســداد اإليجــارات، أوضــح أن 

اجلمعيــة قامت بســداد إيجــار ٢٤٠ أســرة، وأن إجمالي عدد 
األشــهر التي مت دفعها لهذه األسر بلغ ١٠١٢ شهرا، وذلك ضمن 
حملة «أبشروا باخلير». كما قدمت مساعدات مالية لـ ٨٠٢ أسرة، 
وبطاقات مواد غذائية ملدة ٦ أشــهر لـ ٦٩٦ أســرة، حيث تقوم 
األســرة من خالل بطاقة املواد الغذائية بشراء احتياجاتها من 

أحد األسواق التي مت االتفاق معها.

محمد اخلالدي

وفد من جمعية «الوقف اإلنساني» ينفذ 
مشروعات خيرية ودعوية في مدغشقر

على مدار عشــرة أيام 
متتاليــة، نفــذ وفــد مــن 
اجلمعية الكويتية للوقف 
اإلنساني والتنمية، بقيادة 
العبداجلليــل  م.نصــار 
رئيــس مجلــس اإلدارة، 
ومدير املشروعات الكبرى 
باجلمعية د.بسام الشطي، 
مجموعة من املشــروعات 
اخليرية والدعوية في عدة 

واليات مبدغشقر.
وفي تصريح صحافي 
لــه، أوضــح العبداجلليل 
أن وفد اجلمعية الكويتية 

للوقف اإلنساني والتنمية تفقد عددا من 
املشــروعات التي أجنزتهــا اجلمعية في 
وقت سابق، ملتابعتها والوقوف على جودة 
مخرجاتها، واالســتعالم عن احتياجاتها 
ونواقصها، إن وجدت، وكذلك املشروعات 

التي شارفت على التشغيل ودخلت مراحلها 
األخيرة.

وأوضــح العبداجلليــل أن زيارة وفد 
اجلمعية ملدغشقر شهدت إبرام اتفاقيات 
تعاون، إلنشاء وافتتاح مشروعات جديدة.

وفد اجلمعية خالل افتتاح أحد املشاريع اخليرية 


