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باألمس مرت علينا ذكرى صاحب السيرة العطرة والفكر 
النير والقلب الرحيم، األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهللا ثراه، الذي مازالت ذكراه الطيبة ماثلة، وما فتئت 
إجنازاته قائمة، فكلما ذكر اسمه تعالت األصوات داعية له 
بالرحمة واملغفرة، ألنه كان أبا للجميع، يحنو عليهم ويهتم 
بشــؤونهم ويعمل ليال ونهارا من أجل إسعادهم، إنه حقا 
أمير القلوب، ألنه يتربع على عروشها، وهو املتواضع الذي 
أحب الناس فأحبوه، وأعطاهم فردوا اجلميل وفاء ودعاء، 
وملا وافــاه األجل ذرفت عليه قلوبهم قبل عيونهم، وبكى 
عليه كبارهم وصغارهم ورجالهم ونســاؤهم، فهل جزاء 

اإلحسان إال اإلحسان.
ال يستطيع اإلنسان مهما كان حظه من البالغة أن يختصر 
سيرة األمير الراحل وإجنازاته في مقال بل في مجلدات، 
لذلك سأكتفي بذكر أهم النقاط املضيئة التي توضح شمائله 
وتبني خصاله وتفصح عن جوهر شخصيته وتبرز ما قدمه 

للكويت خالل مسيرة حياته:
لقد تبوأ قبل منصب اإلمارة مناصب كثيرة، وكان في كل 
موقع يتواله قدوة حتتذى في التواضع واإلخالص والعطاء 
واإلجناز، ففــي أثناء توليه رحمه اهللا حقيبة وزارة املالية 
حقق عددا من اإلجنازات البالغة األهمية منها: إنشاء بنك 
االئتمان لتيسير االئتمان العقاري والزراعي والصناعي، 
وإصــدار نقد كويتي بدال من النقــد الهندي حرصا على 
االستقالل املالي، وإنشاء مؤسسة مهمة هي (مجلس النقد 
الكويتي) الذي أشرف على إصدار أوراق النقد واملسكوكات 
في الكويت، وإعداد النظــام اخلاص بالصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية. وقد أســفرت األفكار النيرة 
لسموه رحمه اهللا عن إنشاء البنك املركزي، وإجناز مشروع 
املخطط الهيكلي للدولة، وفي أثناء ترؤسه املجلس األعلى 
للبترول عام ١٩٦٣م خطت الكويت خطوة نفطية هائلة ذات 
تأثير عظيم في املنطقة، وذلك بإلغاء االمتياز النفطي الذي 
أعطي للشركات األجنبية، فاستعادت ثروتها النفطية كاملة، 
ويعرف القاصي والداني أن الهاجس األول الذي كان يؤرقه 
هو مصير األجيال القادمة فهداه تفكيره املستنير الى إنشاء 
صندوق األجيال القادمة الذي يكفل لألجيال القادمة حياة 
كرمية ومرفهة، وســعى خالل عهده امليمون إلى القضاء 
على األمية فصدر مرســوم بقانون بشأن إلزامية التعليم 
ومحو األمية، وذلك في ٢٣ /٨ /١٩٨١، وإلميان سموه بعمق 
الروابط التي تصل بني شــعوب اخلليج انبثقت في ذهنه 
فكرة مجلس التعاون لــدول اخلليج العربية الذي أصبح 

واقعا في عام ١٩٨١.
 رحم اهللا أمير القلوب «جابر» اخلير وأدخله فســيح 

جناته، اللهم آمني.

األسرة أهم وأخطر بيئة في صياغة اإلنسان وصناعة 
تكوينه النفسي والسلوكي والديني، وهي عماد املجتمع، 
وبفسادها يدب في املجتمع السقم واالنحالل. واألسرة هي 
فطرة طبيعية بالوجود البشري، ولألم دور محوري أساس 
فيها ال يقتصر على توفير الطعام والشراب وإجناب األطفال 
فقــط، فوظيفتها ممتدة إلى التربية وبث اخللق وااللتزام 
والتوجيــه األخالقي وإبعاد األطفال عن «االنحراف» بكل 
أشــكاله وأنواعه، لذلك فإن اخلدم وغيرهم ليسوا بديال 
عنها ولن يكونوا، ومن اخلطأ وضعهم موضع البديل عن 
األم هربا من املسؤولية التي قد متارسها «بعض» النساء 
بحجة االنشغال مع العمل أو الدراسة أو غيرها من األمور 

الثانوية بالنسبة لألم.
 هناك نظام للقيم نعيشه خاص بنا في مناطقنا العربية، 
وقد تأسس على الدين والعروبة وأصالة التاريخ إذا صح 
التعبير، وهو نظام يصنع لنا شخصيتنا ووجودنا الفردي 
واملجتمعي، وهو احلماية الذاتية لنا من أي «غريب» يريد 
ان يفرض علينا كل ما هو «شاذ» و«منحرف» في السلوك 
والعالقات واألخالق الفطرية الطبيعية، لذلك يتعاظم دور 
األسرة حاليا وبشكل أقوى وبخاصة في ظل موجة عاملية 
تريد فرض نظام للقيم «شاذ وغريب األطوار» يختلف عن 
كل ما هو طبيعــي وأخالقي ليس لدينا فقط نحن العرب 
واملسلمني بل حتى لدى القوميات الشرقية املختلفة األخرى، 
حيث هناك ترويج ونشر غير مسبوق في كل تاريخ البشرية 
ملوضوع «االنحرافات السلوكية والشذوذ األخالقي» وهذا 
نشاهده في اإلعالم الترفيهي املرسل إلينا بواسطة شبكات 
التسلية من أفالم ومسلسالت حتمل رسائل مبطنة لترويج 
كل ما هو باطل ومنحرف عن كل ما هو مقبول بالعالقات 
اإلنســان، حيث هناك «برمجة» «ذهنية» وغسيل دماغ، 

ومحاولة فرض وإجبار لقبول تلك األمور.
وهذا ما استدعى مواجهته في أكثر من موقع في العالم 
ولدينــا مثال على ذلك في جمهورية روســيا االحتادية، 
حيث متت املصادقــة على قانون بالبرملان هناك «مجلس 
الدوما» لعقــاب كل  «أجنبي» يروج لدعايات مخالفة لقيم 
املجتمع الروســي بني البالغني، وهو محدد خصيصا مبا 
بتعلق بالترويج للعالقات املنحرفة عن الطبيعة البشــرية 
وأي محاوالت إللغاء دور األسرة ونشر الشذوذ اجلنسي 
واألخالقي، وهذا القانون هو أحد أســاليب مقاومة الدولة 
الروسية ومعاقبة كل من يخالف النظام العام والقيم احملافظة 

للمجتمع.
لدينا فــي الكويت أيضا مواجهات «جيدة» فيما يتعلق 
مبنع وزارة التجارة أي مواد ترويجية مخالفة لكن نتمنى 
ان يتحرك البرملان واإلخوة في جمعية احملامني وغيرها من 
جمعيات النفع العام لسد أي فراغ تشريعي قانوني حتتاجه 
السلطة التنفيذية، وأيضا لدينا جانب مفقود يحتاج الى رقابة 
ومتابعة فيما يتعلق بوزارة اإلعالم ومنعها تطبيقات إنترنت 
ترفيهية تخالف نظام قيمنا الشرقي العربي اإلسالمي وتبث 
أفالما ومسلسالت موجهة ضمن هذه املوجة العاملية، وهي 
«برمجة» وتوجيه متعمد، كما أصبح ذلك واضحا للجميع.

أمر  الغش فــي االمتحان 
محــرم ومنكر مثل الغش 
فــي املعامــالت، ورمبــا 
يكون أعظم من الغش في 
املعامالت، ألنه قد يحصل 
له وظائف كبيرة بأسباب 
الغــش، يقول النبي صلى 
اهللا عليه وآله وســلم «من 
غشنا فليس منا» ألنه خيانة، 
يقول اهللا عز وجل: (يا أيها 
الذين آمنوا ال تخونوا اهللا 
والرسول». الغش هو حياة 
الكسول وطريق  اإلنسان 
للفاشلني ودليل على ضعف 
الشخصية والغشاش ال يجد 
بأنه قادر  الثقة في نفسه 
على جتــاوز االمتحانات 
بنفسه وجهده ومع انتشار 
أجهزه بالك بيري وآيفون 
وكانوا يتداولونها عام ٢٠١١.

أما اآلن، فخرج علينا الغش 
اإللكتروني، حيث يتم تداول 
منــاذج اإلجابة بواســطة 
الواتساب ثم  قروبات في 
سناب شات، ومع األسف 
التربية عن  عجزت وزارة 
وقــف هذا الغــش فنجح 
اآلالف بغيــر وجــه حق. 
كذلك، هنــاك أزمة أخرى 
هي تسريب االختبارات قبل 
يوم مــن موعدها. وأيضا 
ظاهرة الغش اجلماعي التي 
استقطبت ضعاف النفوس 
مــن املعلمــني وبدورهم 
للطلبة  يرسلون اإلجابات 
الغشاشــني مببالغ مالية 
يتفق عليها الطرفان مسبقا، 
اإلدارات ولألسف  وبعض 
تسهل عملية الغش، وبعضها 
الــوزراء  تســمح ألبناء 
والنواب بإدخال هواتفهم 
اللجنة  إلى  وســماعاتهم 
وانتشــرت مقاطع كثيرة 
لبعض الطلبة الغشاشــني 
وهــم ميارســون عملية 
الغش. ولألســف إلى اآلن 
لم يتم القضاء على ظاهرة 
الغــش وبعــض اإلدارات 
التي تخاف اهللا تشدد على 
عملية الغش ومتنع األجهزة 
اإللكترونية، وقامت الوزارة 
بتدوير اإلدارات إلى مدارس 
أخرى للتخفيف من عمليات 
الغــش، والغش يعتبر من 
التي  اآلفــات االجتماعية 
تضر باملجتمع وتشوه قيمه 
الى سلب احلقوق  وتؤدي 
وتشجع على انتشار الفساد.
والغش فــي االختبارات 
يعتبر خيانه للنفس وللمعلم 
الذي يراقب قاعة االختبار، 
ومن ناحية أخرى ســرقة 
جلهد شخص آخر وحصوله 
على امتيازات غير مشروعة 
ويلجأ بعــض الطالب في 
االختبارات نتيجة أسباب 
منها انعدام ثقة الطالب في 
قدراته الذهنية والتحصيلية 
ووجود مشكلة تتعلق بفهم 
الطالب مادة معينة أومشكلة 
تتعلق مبعلمهــا ووجود 
شــعور بالقلق املفرط من 
االختبارات، ما يدفع الطالب 
الى التخلص منه عن طريق 
الغش واستهزاء الطالب وقلة 
اللذين  حتمله للمسؤولية 
الدراسة  الى عدم  يدفعانه 
واالســتعداد بشكل كاف 

لالختبارات.
وهنــاك تدابير عدة لعالج 
ظاهرة الغش وهي تشجيع 
الطالب على الدراسة ووضع 
التحفيزية مثل  القوانــني 
مكافأة الطالب عند حتسن 
أدائه، وإن كان هذا التحسن 
بسيطا وتربية األبناء على 
استشعار رقابة اهللا، وهذا 
ينتج جيال واعيا ومراقبا 
لنفســه ومستشعرا لهذه 
الرقابة حتى في ظل رقابة 
املعلــم ووضــع عقوبات 
مشــددة وصارمــة جتاه 
الغشاشــني وعمل مناذج 

مختلفة لالختبارات.
الكويت  بلدي  اللهم احفظ 
وأميرها وشعبها ومن عليها 
من املخلصني من كل مكروه،

 اللهم آمني.

رحم اهللا شــهداءنا األبرار 
وجمعنا مبجهولي املصير الذين 
ال نعلم عنهم شيئا حتى هذه 

اللحظة!
حفــظ اهللا بــالدي الغالية 
الكويت من كل شر ومكروه، 
وحفظ لنا أميرنا الغالي وولي 
عهده وُمــّن عليهما مبوفور 

الصحة والعافية.
وختاما، رســالة للسلطتني 

التشريعية والتنفيذية:
٭ نتمنى أن تكون هذه الذكرى 
اليــوم بدايــة تشــارك فيها 
السلطتان التشريعية والتنفيذية 
للقضــاء على الفســاد، وأن 
تتعاون السلطتان لبناء كويت 
التقدم واالزدهار والريادة في 
كل املجــاالت بعيدا عن التوتر 

السياسي. 
٭ نتمنى كذلك أن تكلل جهود 
املخلصني من أبناء هذا الوطن 
الغالــي بالنجاح فــي مواجهة 
الفســاد وجتــارة اإلقامــات 
والتعيينات العشــوائية ملن ال 
يستحقها والشهادات الوهمية 
واملزورة، وأن يعم األمن واألمان 

وطننا الغالي.

أين كفالة هذه الطرق، وملاذا انتظار 
العقود اجلديدة ؟ وما االسباب التي 
متنع أصحاب الشركات املختصة 
الشــوارع  التكفل بصيانة  من 
وتطبيق الشروط اجلزائية على 
املخالف منهم والتشهير بهم دون 
تردد او خوف اسوة مبا معمول 
به في الدول الشــقيقة االخرى 
والتي حتمل الشــركات اضرار 

مركبات مرتادي الطرق.
نتمنى من مجلــس الوزراء 
الثواب  تطبيق مبدأ العقاب قبل 
جتاه من اوصل طرقنا إلى هذه 
احلالة سواء كان مسؤوال سابقا 
او حاليا تستر على عيوب العقود 
إلى محاســبة وفرض  وبحاجة 
غرامات فوريــة حتصل فورا 
بدال مــن ضياع امــوال الدولة 
على مشاريع ترقيعية يستفيد 
منها املقاول الفاشــل، ومنا إلى 

من يهمهم األمر.

لهذا السلوك التربوي واحلياتي 
بشكل عام عبر جهود األخصائيني 
االجتماعيني واألسرة واملختصني 
النفسيني لوضع احللول وتقومي 

السلوك املعوج.
وأخيرا، من املؤسف أن تستمر 
هذه الثقافة في مجتمعنا الكويتي 
دون معاجلة إرشــادية أخالقية 
أسرية ودينية وتربوية تعليمية 
فــي زمن أصبــح كل ما حولنا 
مســتوردا، وأصبح النجاح في 
املراحــل التعليمية الهدف دون 
اجلد واالجتهاد للتفوق والتقدم 
وال أعمم بهذا على اجلميع، هناك 
طلبة وطالبــات يوصلون الليل 
بالنهار للوصول واحلصول على 
لذلك يجب  الدراســي،  التفوق 
الكشف عن سلوك الطلبة الذين 
ينتهجون الغش أثناء االختبارات 
وتقوميهم وتوعيتهم ثم العقوبة 
التي يستحقونها، بخطط تربوية 
تعليمية واضحة، ألننا نريد عقوال 
رجاال ونساء لكويت ٢٠٣٥، وأنتم 
األجيال التي نعول عليها، رسالتي 
لطلبتنــا.. أنتم أمانة الوطن فال 

تغشوا أنفسكم أوال.

البري ومخلفة هزمية  الهجوم 
العراقي  املعتدي  نكراء جليش 
الذي فر هاربا من الكويت مخلفا 
وراءه آثار جرميته املروعة من 
ظالم دامس بســبب حرق آبار 
النفط الكويتية، وما خلفه ذلك 
من أبخــرة وغازات متصاعدة 

حجبت عنا ضوء الشمس.
املؤملة،  األيام  لن أنسى تلك 
كما لن أنسى كل من شارك معنا 
في احلرب اجلوية بأي شــكل 
من األشكال من أشقاء خليجيني 
وعرب وأصدقــاء آمنوا باحلق 
الكويتي، وستظل هذه الذكرى 
درسا أحرص دائما على أن أعلمه 
ألبنائنا وأحفادنا وأجيالنا القادمة.

بعد موسم األمطار دون ما يتطلب 
التحرك من قبل املسؤولني في 
وزارة األشــغال وهيئة الطرق، 
حيث املركبات تضررت واجليوب 

استنزفت.
قبل صيانة الطرق نحتاج إلى 
إصالح حقيقي يبدأ مبحاسبة من 
أوصل طرق الكويت إلى هذه احلال 
في ظل صرف امليزانيات الهائلة 
ملثل هذه املشــاريع، ملاذا نشعر 
دائما بأن هناك غيابا للمحاسبة؟ 

للمؤسسة التعليمية أن تلقى عليها 
الشبهات جزافا، لكن آن األوان 
إلصالح املنظومة التعليمية بشكل 

شامل وكامل.
ويجب إعادة النظر مبخرجات 
التعليم في الكويت وأولها التقومي 
اجلــاد والفعلي مبا يتناســب 
والقدرات واإلمكانيات مع طلبتنا، 
ويجب محاربة الغش بالوعي ثم 
الوعي ثم الوعي ثم العقوبة؛ ألن 
ثقافة مجتمع  الغش أصبحــت 
وبدأت اجلرائم تتنوع في طرقها، 
لذلــك وجب التنــوع في طرق 
الكشف عن الطلبة الذين يلجأون 
للغش ومعرفة األسباب واألبعاد 

والعرب وكذلــك األصدقاء لن 
ترحم املعتدي الظالم!

لم مينعنا بدء احلرب اجلوية 
من اخلروج للشوارع ومراقبة 
األوضاع وباألخص وضع اجليش 
العراقي املنتشر بكل مكان، والذي 
بدأ اخلوف يتملكه من مصيره 
احملتوم بالهزمية، وسيطرت علينا 
مشاعر الفرحة املمزوجة باأللم 
واحلزن على الكويت الغالية وما 
أصابها من دمار شامل وفقدان 
لألهل واألحبة من أبناء الوطن 

الغالي.
أيام مضت مسرعة حتى فجر 
٢٦ فبراير ١٩٩١، حيث استمرت 
احلــرب اجلويــة متزامنة مع 

من الواضح أنهم في واد ومشاكل 
الطرق في واد آخر. 

يجب على هؤالء املســؤولني 
بدال من التعذر بالدورة املستندية 
الطرق محاســبة  لصيانة هذه 
الشركات واملشرفني عليها التي 
أصبحت حديث الزوار قبل أهل 

الدار!
هل يعلم املسؤولون ان مشكلة 
احلصى املتطاير عادت من جديد 
وأصبحت مسيطرة على املشهد 

الوطن،  أمانة  غير مؤهل حلمل 
مضيفا حينها «أن تطوير الوعي 
لدى الطالب يبدأ من توفير مناخ 
تعليمي فاعــل، وأن على املعلم 
أن يتخذ من األساليب احلديثة 
املتطورة طرقا سهلة لنقل املعلومة 

للطلبة.
اجتماعيا، يعتبر الغش سلوكا 
مشينا من شــأنه جعل الطالب 
الغشــاش منبوذا، يفتح طريقا 
لوضع نقطة ســوداء في ملفه 
التعليمي، وعليه يجب تعريف 
الطلبة بأبعاد السلوك املشني الذي 
يأخذ الكثير من ســمعة الطالب 
الكويت، وال نريد  والتعليم في 

من منا ال يتذكر فجر ١٧ يناير 
١٩٩١؟ هذا التاريخ الذي يجب أال 
مير مرورا عاديا علينا جميعا، 
فهو بداية حرب التحرير ومفتاح 
احلرية والنصر وحترير الكويت 
من براثن الغزو العراقي الغاشم.
ما زلــت أتذكر هذا التاريخ 
الطائرات  جيدا وأتذكر صوت 
أهداف  والقصف اجلوي على 
للعدو الغازي، وكيف أن احللم 
باحلرية حتقق فجر ذلك اليوم، 
مــا زلت أتذكــر كل تفاصيله 
جيدا، بعد مضي خمسة أشهر 
الغاشــم عانينا  من االحتالل 
فيها كل ألــوان الظلم واملرارة 
وفقدان األمن واألمان والكثير 
من األهل واألحبة، سواء كانوا 
أسرى أو شهداء أو مفقودين 
لــدى جيش االحتــالل أو من 
فرقت بيننــا وبينهم احلدود 
لتواجدهم خارج  اجلغرافيــة 
البالد يوم اجتيــاح واحتالل 
بالدي فجر ٢ أغسطس ١٩٩٠، 
كنت على يقني تام كغيري من 
الكويتيني بالنصر القريب على 
قوات النظــام العراقي البائد، 
فجيوش األشــقاء اخلليجيني 

رغم الوعود املتكررة من قبل 
احلكومة بشــأن صيانة الطرق 
وإصالحها مازال اإلهمال مسيطرا 
على املشهد، وحالة الطرق يرثى 

لها في مختلف احملافظات.
بعد موسم األمطار انكشف 
املســتور مجددا، وظهر الوجه 
احلقيقي لشوارع ما بني املكسرة 
منها والرديئة اضافة الى انتشار 
احلفــر وســطها، وخصوصا 
اجلديدة التي مت افتتاحها مؤخرا.

جتاهل املسؤولني لصيانة هذه 
الطرق رغم املبالغ الهائلة املصروفة 
على عقــود الصيانة يحتاج من 
نــواب االمة للتدخل الســريع 
إلنقــاذ أرواح الناس واحملافظة 

على ممتلكاتهم من التلف.
 ومن غير املعقول أن تستمر 
مناشدات املواطنني طوال األعوام 
الســابقة إصالح الوضع، ولكن 
ال اســتجابة تذكر حملاسبة هذه 
الشركات من قبل املسؤولني الذين 

تواتــرت األخبار الصحافية 
بشكل يومي خالل فترة امتحانات 
الثانوية العامة الفصلية لهذا العام 
العديد  ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ عن ضبط 
من حاالت الغش داخل القاعات 
املخصصة ألداء تلك االختبارات 
التي من شأنها أن تكون إضافة 
التراكمي خلريجي  للمجمــوع 

الثانوية العامة لهذا العام.
والالفــت.. أن حاالت الغش 
تنوعت طرقها عن األعوام السابقة 
إضافة إلى تطور آليات الغش عبر 
استخدام التقنيات احلديثة مثل 
السماعات الشخصية، واحلديث 
ليس في النتيجــة بقدر ما هو 
احلديث حول الســلوك السيئ 
الذي ينتهجه الطالب، وكنت قد 
صرحت في تصريح سابق عام 
٢٠١٥ وكان السؤال حول هذا األمر 
حتديدا وفي املناسبة نفسها أي 
االمتحانات الفصلية وقلت: «إن 
الغش في االختبارات يعتبر سلوكا 
مشينا دينيا وعرفيا وأخالقيا وال 
يجب اللجوء له، ويجعل صاحبه 
منبوذا ألنه ال يسيء لنفسه إمنا 
ألسرته ومجتمعه وسيكون إنسانا 
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