
آراء
اجلمعة ٦ يناير ٢٠٢٣

11

نهاية حمل احملفظة

انتظارات

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder٢٢

دالي محمد اخلمسان

وانفطر قلب أمي

كلمة ومعنى

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

هــا نحن في بدايات العام اجلديد، بعد أن 
ودعنا عاما مضى بخيره وشــره، فهناك من 
حتققــت أحالمهم، وهناك من تبددت آمالهم، 
لكن ورغم كل ما مضى ومع حق اجلميع في 
متني األفضل إال أنه علينا أن نكون منصفني 
ألنفسنا، فال نبكي على ما مضى وما مر بنا 
من مصاعب ومآس وأمور سببت لنا املتاعب 
واألرق، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا وعثراتنا، 
وأن نكون أكثر تفاؤال بالقادم عمال بقول رسولنا 
الكرمي ژ «يسروا وال تعسروا، وبشروا وال 

تنفروا».
عام مضى من أعمارنا بحلوه ومره، وعام 
قادم وســيذهب أيضا والناصح من اجتهد 
واستفاد من أخطائه وحاول تعويض ما خسره 
في جميع املجاالت الدينية والدنيوية.. هناك 
أشخاص أعزاء على قلوبنا رحلوا عنا وأصبحنا 
املواقف املشــتركة معهم  نفتقدهم ونتذكر 
ونترحم عليهم، بل ونتمنى لو كانت أمورنا 
وعالقاتنا معهم أفضل من حيث التســامح 
وتالفي األخطاء والتجاوز عن صغائر األمور 
ومســببات املنغصات في العالقات األخوية 

بني الناس.
نعم، هناك أمور يجب جتاوزها والتغاضي 
عنها، خصوصا مــع ذوي القربى واألرحام 
واألصدقاء، وحتى زمــالء العمل واجليران، 
فالتسامح من شيم الكرام والتواصل الطيب 
سيكون له الكثير من األثر على العالقات بني 
الناس، ولو فكرنا قليال في بعض األمور لوجدنا 
أن ما يجمعنا مــن اخلير أكثر وأكبر من أن 
تسبب لنا بعض اخلالفات البسيطة القطيعة 

بني األرحام واألحبة من أهل وأصدقاء.
إخواني وأخواتي، نتمنــى أن نبدأ عامنا 
اجلديد بالتســامح والتصالح بني أنفسنا من 
جهة ومع اآلخرين من جهة أخرى، وأن يكون 
شعارنا العمل اجلاد والعطاء املخلص واألمانة 
في إجناز واجباتنا املهنية واألسرية واالجتماعية 
بعيدا عن الفوضــى وما ينتج عنها من حقد 
وضغينة بني الناس، فــكل بذرة خالف بني 
شخصني تهدم لبنة من لبنات مجتمعنا الذي 
نتمنى أن يكون في أحســن حاالته، ألن ذلك 

ينعكس علينا وعلى أسرنا باإليجاب.
لنبتعد عن احلقــد والبغضاء والكراهية، 
وليكن شــعارنا اإلخالص والتفاني واألمانة 
والتعاون ملا فيه الصالح العام، قال رسول اهللا 
ژ «املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، 
ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة 

من كربات يوم القيامة».
لنراجع أنفسنا أوال، ولنتق اهللا تعالى في 
عالقاتنا، وفي القيام بالواجبات وأداء األمانة 

قبل املطالبة باحلقوق.
تفــــاءلوا باألفضل.. وفيكم اخلير والبركة.

نتمنى من اهللا ســبحانه وتعالى أن يكون عام 
٢٠٢٣م عام خير وبركة وسعادة وأمن وأمان وسالم 

واستقرار على العالم.
ونتمنى من رب العاملني أن ينعم بالصحة والعافية 
وطول العمر على صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا ورعاه.
ونتمنى من حكومتنا الرشيدة ما يلي:

٭ معالي وزير اإلســكان، نرجو اإلسراع بإنشاء 
املدن الســكنية لتوفير الرعاية السكنية للشباب 

خالل السنوات اخلمس من زواجهم.
٭ معالي وزير األشغال العامة، نرجو اإلسراع في 
إنهاء مشروع طرق جنوب السرة والدائري اخلامس، 

والشوارع األخرى للتخفيف من معاناة الناس.
٭ معالي وزير التربية والتعليم، نرجو تدريس مادة 
تربية وأخالق لطالبنا في جميع املراحل الدراسية، 
وباملناسبة معالي الوزير هل يعقل أن تصير عطلة 
منتصف العام من أسبوعني إلى شهرين تقريبا؟!

٭ معالــي وزير الصحة، نتمنى أن يكون القطاع 
الصحي احلكومي جاذبا للمواطنني، وتقليل مواعيد 

املراجعة، وتوفير كل األدوية للمرضى.
٭ معالي وزيــر العدل واألوقاف، الرجاء تكثيف 
احلمالت اإلعالمية والتوعوية في جميع وســائل 
اإلعالم بخصوص ظاهرة الطالق والتفكك األسري.

٭ معالي وزير الداخلية، نرجو من سيادتكم تكثيف 
احلمالت األمنية حملاربة آفة املخدرات التي انتشرت 
في مجتمعنا الصغير كانتشار النار في الهشيم.

وفي اخلتام، نتمنــى لرئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح التوفيق 

والنجاح في أداء مهامه خلدمة الوطن واملواطن.
هذه بعض األمنيات، نرجو من رب العاملني أن 
تتحقق، وحفظ اهللا الكويت وشعبها وأميرها وولي 

عهده من كل مكروه.
٭ آخر املقال:

يقول الشاعر املتنبي:
مــا كل مــا يتمنــى املــرء يدركه

جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن

في ظل التسارع الكبير في تكنولوجيا املعلومات 
والتطور الهائل في برامج التطبيقات الهاتفية والتقدم 
املســتمر في آليات عمل املؤسســات احلكومية 
اخلدماتية، أصبحت هناك أشياء في طور االختفاء 
متاما أو لفظت أنفاسها األخيرة بسبب هذا التطور 
والتي كانت منها ظاهرة «حمل احملفظة» وباللهجة 
احمللية «البوك» حيث يحفظ فيها الشخص الهوية 
الشــخصية والبطاقات البنكية واألموال ودفتر 
الهواتف وأوراق املالحظــات وغيرها، وكل هذه 
األمور اختفت بفضــل الهاتف الذي حتمله معك 
والذي بات يحتوي على تطبيق «هويتي» وبطاقتك 
املدنية وتطبيق «سهل» الذي وفر عليك كل معامالتك 
وإجنازها من دون طباعة أي أوراق، وكذلك تطبيق 
احملفظة املالية التي فيها جميع بطاقات الشخص 
البنكية التي ميكنه الدفع منها بواســطة الهاتف 

دون حمل البطاقات.
لقد تقدمت التكنولوجيا الرقمية بسرعة تفوق 
من  أي ابتكار في تاريخنا، حيث غطت اكثر من ٥٠٪
سكان العالم وأحدثت تغيرات إيجابية في املجتمعات 
من خالل تعزيز االتصال االلكتروني وتطور التعليم 
وسهولة االتصال بني الناس ونشر الثقافات بني 
الشعوب ونشر علوم االقتصاد والصحة واالجتماع 

وكثير من العلوم األساسية والتجارية.
نعم.. أصبحنا نعيش في عالم متطور ومتغير 
بشكل يومي وأصبح االنترنت عامال أساسيا في 
حياتنا، وفي املستقبل القريب سيتم ربط العالم 
احلقيقي بالعالم الرقمي وفي معظم مجاالت احلياة.

«البوك» أو احملفظة التي تعودنا والتزمنا بحملها 
معنا في طريقها لالنقراض، فال حاجة لنا بها اليوم 

في ظل هذا االنتشار والتطور الرقمي.

كم أنا أذوب حسرة على جليد األلم.. كم تعتصر 
قلبي هزات عنيفة تزلزل كل كياني.. وتكوي حنايا 
ضلوعي.. تدمر خلجات كل ما في أعماقي فأنصهر في 
بحر من العذاب الذي يفتت كل وجداني ويصرخ في 
كل أحاسيسي فأجد نفسي في أمواج متالطمة فأتوه 
في غياهب الصحاري والبراري والوديان.. حقيقة 
موجعة ومرة أمــّر من العلقم أجدها كلما تصفحت 
جرائدنا اليومية، أو كلما أدرت التلفاز، حيث أتقلب 
على جمر يغلي منه دماغي فأصاب بغثيان وبصدمة 
عنيفة من هول كارثة حرب الشــوارع اليومية التي 
جترف مئات من شــباب وطني الذين هم في عمر 
الورود، الذين ســقطت أوراقهم من شجرة احلياة 
ولكن قبل أن يخضر عودهم وتنضج ســواعدهم 

وتغيب شمس حياتهم لألبد.
إنها حقيقة مأساوية ميلؤها احلزن العميق وتلبد 
بوشاح احلزن والسواد.. العصافير تعزف لها أحلانا 
حزينة والشمس تبكي بحرارة حزنا عليهم والبحر 
ينزف أمواجه بدال من املاء دما وذلك حزنا على فراقهم 
األبدي.. الكل ميوت حسرة على هؤالء الزهور التي 
تتقطع أوصالها وتسفك دماؤها على األسفلت وبني 
األرصفة وفوق وحتت حوائط اجلسور الصلبة التي 
ال ترحم.. وكل هذه الكوارث بسبب السرعة القاتلة 
والسرعة اجلنونية.. وبعد كل هذه املآسي.. دعونا 
نتناقش ونتحاور بهدوء لنوقف نزيف الدم وحصاد 
هذه األرواح البريئة التي متوت في ميادين ليست 

ميادين حرب.
ونطرح سؤاال مهما: مسؤولية من فينا كل هذه 
املجازر اإلنســانية التي ال يتوقف نزيفها؟! حقيقة 
وواقعا البد للكل أن يتحمل مسؤولية هذه املأساة، 
كما تتحمل وزرها أيضا عدة جهات معنية في ذلك 
كـ«اإلعالم» و«الداخلية» و«التربية» واألسرة.. فنحن 
نريد إعالما واضحا مسموعا يبصر الشباب بهول 
الكارثة ويعرض مناذج حية من هذه املآســي، كما 
نريد من «الداخلية» قوانني مشرعة مشددة حتارب 
الواسطة بشتى صورها ال فرق بني ابن صغير القوم 

أو كبيرهم فالكل سواسية أمام القانون.
كذلك وبالشك أن لوزارة التربية دورا مهما، حيث 
يجب أن تصدر قانونا بإضافة مادة جديدة اســمها 
«املرور» تدرس في املرحلتني املتوســطة والثانوية 
وتكون هذه املادة مادة «رسوب وجناح» حتى ترسخ 
هذه العلوم املرورية في أذهان الناشــئة من أبنائنا 
الطلبة من جهة وتؤخذ مأخذ اجلد من جهة أخرى.

أما الدور األكبر واألساسي فهو يقع على األسرة 
متمثلة بالوالدين فيجب عدم التراخي والتدليل الزائد 
والدلع املاســخ لألبناء وعدم الســماح لهم بقيادة 
الســيارة إال بعد أن يجتازوا كل االختبارات، كذلك 
يجب تبصرهم باستمرار بأهوال ومخاطر القيادة 
باســتهتار وأن الرعونة الزائدة مصيرها يؤدي إلى 
الهالك القاتل. وأخيرا، أســأل اهللا أن يحفظ شباب 
وطننا الغالي الكويت من كل مكروه وأن يهديهم إلى 

سبيل الصواب.

الفئات،  التي تقصدها هذه 
اللوحــات  رغــم وجــود 
البارزة للجميع  االرشادية 
والتي ال يلتزم بها إال  ذوو 
الذوق الرفيع تقديرا حلاالتها 

املرعية!
من كل ذلك الطرح والشرح 
وتزامنا مع القرارات املرورية 
األخيرة، نتمنى أن تعود هيبة 
الطريق كما هو معهود ضبطا 
وربطــا لتفعيلها بالشــكل 
املطلوب ووفق روح القانون. 
القاعدة  واملطلوب أن تكون 
بوجود مكافأة مرورية مالية 
ونقاط مرعيــة، بديال عن 
املخالفات وعقاب مرتكبيها، 
وحتية عســكرية مرورية 
الداخلية واجلهات  لفرسان 
املعنية لو مت تطبيقها كما يراد 
لها من بعض جماهير الوفادة 

واملخلصني من املواطنني.
واهللا ولي الصاحلني للعمل 
القوانني  واألمل في تفعيل 

للمصلحة العامة.

االبتالء باعتباره قضاء لربه، 
ويجب ان يكون من عباد اهللا 
الشاكرين، قال النبي ژ: «ما 
يصيب املؤمن من هم وال غم 
وال شيء إال كفر له بها، حتى 

الشوكة يشاكها».
فإن الصبر والرضا بقضاء 
اهللا تعالى وقدره ركن اإلميان 
للطمأنينة  الركني، هو سبب 
والسعادة، والعاقل يدرك أن اهللا 
سبحانه يبتلي اإلنسان فمن 
رضي فله الرضا، ومن سخط 
فعليه السخط، وأمر اهللا نافذ، 
لذلك يجب ان نعود انفسنا على 
التماسك امام أقدار اهللا تعالى 
مهما كانت، فال يدري احدنا 
من أين يأتيه اخلير، فأحيانا 
يأتي اخلير في صورة شر، 
لينال اإلنسان درجة من عند 
اهللا ما كان لينالها إال بصبره 
على هذا البالء، ذلك وبكثرة 
جلوئه إلــى اهللا تعالى، وهذه 

حكمة عظيمة جدا.
لذلك املؤمن الصادق ينبغي 
أن يعود إلى اهللا وينيب إليه 
ويتضرع إليه وان يرى سعادته 
فــي مواطن األقدار، كما قال 
عمر بــن عبدالعزيز، واحلق 
أن اإلنسان ال يرى من البالء 
إال وجها واحدا، وإال فكم من 
منحة جاءت في شكل محنة، 
وكم من نعمة جاءت في شكل 

مصيبة.

بلحظة حملاصرة أي محاولة 
الضئيلة من  النسبة  لتفشي 
الطلبة املتعاطني واتخاذ ما يلزم 
الشرعية  القنوات  فورا عبر 

واحلكومية الالزمة.
إن احلديث عن هذه القضية 
البالغة األهـــمية تدق ناقوس 
اخلطر الداهـــم للدولة ويجب 
عليها التحرك سريعا جدا قبل 
أن نصــل الى حالة الندم «ال 
سمح اهللا»، هذا ونؤكد على أن 
يتم التشهير بتجار املخدرات 
وعرض صورهم بعيدا عن أي 
اعتبارات، إن الدولة اليـــوم 
مطالبة أكـــثر من أي وقت 
بالتحــرك كما  مضـــــى 
أسلفنا وعدم التهاون بالنسبة 
البسيطة لوجود بعض حاالت 
التعاطي بني الطلبة، فما يبدأ 
صغيرا ميكن أن يكبر في وقت 
قياسي وذلك بالنظر لتبعات 
هــذه اآلفة املدمــرة ونتائج 
إهمالها مهما كانت بسيطة. 

واهللا املوفق.

املتحركة عبر طرقنا والتي 
ترصدها العني املجردة سواء 
التزاما أو مخالفات جسيمة 
تتعمدها فئات جاهلة بتحدي 
القوانني وحتــى األعراف 
املعاقني  والوقوف مبواقف 
وكبار الســن فــي املوالت 
واجلمعيات واملستشفيات 
واملراكز الطبية، واجلمعيات 
التعاونيــة، وأمام املدارس، 
واملساجد واملراكز التجارية، 
واملواقع الترفيهية والرياضية 
وغيرها من األماكن املختلفة 

ذلك اخلوف عليهم إال بأمر 
من عنده، فما نحن إال عبيد 
مملوكون هللا سبحانه، مدبرون 
بأمــره وتصريفه، يفعل بنا 
ما يشاء، سواء حني تغزونا 
او  الضيق  او يغزونا  الكآبة 
اخلوف.. إلخ، بسبب أو من 
غير سبب، أيا كان األمر، فهذه 
هي طبيعة الدنيا «االبتالء»، 
املؤمن نفسه  لم يوطن  وإن 
على ذلك، ويتخذ الصبر عدة 
له، فسوف ينغص على نفسه 
حياته، ويضيع عليها أجره.

قال الشاعر:
الصبر مثل اسمه مر مذاقته

لكن عواقبه أحلى من العسل
فيــرى اإلنســان أن هذا 
الشــيء ثقيل عليه ويكرهه، 
لكنه يتحمله ويتصبر، وليس 
وقوعه وعدمه سواء عنده، بل 
يكره هذا ولكن إميانه يحميه 
إلى  الســخط، وينظــر  من 

املستقبل وعماد الوطن وهم 
من سيبني وينهض به وهو 
الذي تقع على عاتقه مسؤولية 
الوطن واحلفاظ عليه. فإن لم 
يكن على قدر من املسؤولية 
والتهيئة لهذا الشباب فال شك 
في أننا أمام قضية غاية في 
اخلطورة، وتســتوجب على 
اجلهات املعنية في الدولة تدارك 
هذه القضية في مهدها وعبر 
وسائلها وخبراتها في اكتشاف 
مكامن اخلطر في هذه القضية 
ومراقبة أحوال الطلبة حلظة 

وتفعيــل قوانينها للضبط 
القرارات  والربط وتفعيــل 
رغــم اختالف جنســيات 
الوافدين ودولهم وثقافة أهلها 
مروريا، إذ تبرز مالمح قيادة 
بعض السائقني للمتابع لهم 
نوعية جنسياتهم اآلسيوية 
واألفريقيــة واألوروبيــة 
وغيرها مــن خالل حترك 
مركباتهم عبر طرقنا متحملة 

ذلك تراكميا!
ناهيك عن قيادات شبابنا 
من اجلنسني، وفئات األعمار 

والصابرين ونبلوا أخباركم) 
(ســورة محمــد)، كما قال 
(ولنبلونكم بشــيء  تعالى: 
من اخلوف) (سورة البقرة)، 
و(بشــر الصابرين)، أي ان 
اهللا يبتلينا بشيء يسير من 
اخلوف، او بتعسر الظروف 
وغيرهــا الكثير من االمور 
التي قد حتدث معنا ليختبرنا 
ويخبرنا بأن الدنيا دار بالء 
وابتــالء، فقد ابتلــى قبلنا 

أنبياءه وصفوته، لتطيب 
أنفســهم فقال: (مستهم 

البأساء والضراء وزلزلوا).
فقد وقع الكثير من اخلوف 
الرسول ژ وأصحابه  على 
في غزوة األحــزاب، حيث 
اجتمع عليهم اخلوف الشديد 
بسبب حتزب األحزاب عليهم 
من كل حــدب وصوب من 
املشركني واألعراب وغيرهم، 
ومحاصرتهم املدينة، وما وقع 

العقوبة، وهو قرار له أهمية 
بالغة ويسرنا سماع مثل تلك 

القرارات الصائبة ١٠٠٪.
ومن جانب آخــر، وفي 
السياق ذاته، نقول إن وجود 
حاالت تعــاط بني الطلبة في 
بعض املدارس وعلى الرغم من 
نسبتها البسيطة! إال أن هذا 
األمر ال ميكن السكوت عنه 
بتاتا وال بأي شكل من األشكال 
فهنا اخلط األحمر يستوجب أن 
يتم تفعيله ألقصى الدرجات، 
فأبناؤنــا الطلبــة هم جيل 

كان اهللا في عون ديرتنا 
العزيزة، فلو تصورنا جدال 
أن هناك آالف األشخاص من 
١٦٠ جنسية تقريبا يتحركون 
يوميا على مدار الساعة على 
طرقنا وشوارعنا بوسائل 
نقل متعددة األنواع واألحجام 
يكون بينها املواطنون من أهل 
الديرة أشبه بجالية متواضعة 
أبرزها شــباب ورجال من 
متوســطي األعمار وبعض 
كبار السن من الذين يشكلون 
نسيج أهل الكويت الصافي.

تكون لــكل جالية بعدد 
جناســي وافديها طقوس 
وسياسات بقيادة مركبات 
تخصهــا تتعثــر أحيانــا 
سلوكياتهم بضوابط وطبيعة 
الطرقات في بالدهم والتي 
تربك حركة املرور في دولتنا، 
فمهما تعددت القوانني بالثواب 
للملتزمني والعقاب للمخالفني، 
كما اجتهدت اإلدارات املعنية 
باملرور أخيرا للتعامل بحزم 

يحدث أحيانا أن تغزو الكآبة 
والضيق واخلوف مزاجك من 
دون سبب واضح، تتسلل إليك 
بصمت، تنشب مخالبها في 
أوصال روحك، تعتقلك ضمن 
دوامة قامتة من أفكار سوداء 
غامضة، ال تــدرك مبعثها، 
يحيطك حينها الغضب والتوتر 
واألسى واإلحساس باخليبة 
واخلذالن فجــأة، ومن دون 
أدنى مقدمات، فتجد نفسك 
غارقا في احلزن الثقيل الذي 
يوجع قلبــك واخلوف الذي 
يســكن جوارحك، وتصبح 
من شخص مرح سعيد يبث 
السعادة والبهجة فيمن حوله 
بائس تعيس،  إلى شــخص 
باليأس  يغمره اإلحســاس 
والالجدوى، يسيطر السخط 
على مفرداتك، تفقد الرغبة في 
كل شيء، وتبدو منسحبا على 
إيقاع احلياة  الرغم عنك من 

الهادر.
بالغة  هي مشاعر سلبية 
اخلطورة من شأنها تكبيل 
طاقاتنــا ودحرهــا، وهي 
مبنزلة أكبــر هزمية تلحق 
البنيــان النفســي لنا، وال 
املرور  أحد منا محصن من 
بتجربة كهذه في مرحلة ما 
من مراحل حياته، قال تعالى 
في كتابه العزيز: (ولنبلونكم 
املجاهدين منكم  حتى نعلم 

لقــد جاء تغليــظ عقوبة 
املخــدرات وكل ما  مروجي 
ميت بصلة لهذه اآلفة املدمرة 
املؤثرة بشــكل خطير جدا 
على مجتمعنا، بحيث تصل 
الى اإلعدام، متوافقا وتأكيدا 
على ما سبق أن قمنا باإلشارة 
إليه في مقاالت عديدة لنا في 
فترات ماضية، وقد وصلنا إلى 
اليوم.  النتيجة في هذا  هذه 
فكما أشرنا من قبل ونؤكد 
عليه اليوم وكل يوم أن عقوبة 
اإلعدام هي العقوبة املناسبة 
لكل من تسول له نفسه تدمير 
مجتمعنا وبلدنا وشبابنا وكل 
ما هو جميل في هذا الوطن، 
الذين ال  الضالــني  لفئة من 
يراعون ذمة وال ضميرا في 
أنفسهم واجلري وراء أهوائهم 
املريضة على حساب اآلخرين، 
فتلك العقوبة هي الرادعة في 
تقديرنا ملثل هــؤالء. ولقد 
املعنية  جاء تصريح اجلهات 
اعتماد قــرار تغليظ  بقرب 

في سياق احلياة

.. وجهًا واحدًا
فاطمة املزيعل

من الواقع

قريبًا جدًا 
تغليظ 
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