املواقف والتطلعات ووجهات النظر املنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات الجريدة
تمثل أصحابها وال تتحمل «راهنلا» تبعاتها.
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عندما يغيب اإلحساس بالخجل والندم
ً
بدال من الشعور الدائم بوخز الضمير والندم من
جراء ارتكاب غلطة تاريخية كبرى بحق شعب
فلسطين البريء المسالم ،وذلك من خالل إعطاء
أرض ال تملكها إلى أناس أغراب لم يولدوا فيها،
ومن خالل المساهمة في تهجير من سكنوها
عبر آالف السنين من العرب إلى المنافي ،تطل
علينا ح�ك��وم��ات ت�ل��ك ال��دول��ة االس�ت�ع�م��اري��ة بين
الحين واآلخ��ر باتخاذ ق��رارات انتهازية تعاقب
الضحية وتكافئ المعتدي المغتصب المرتكب
ً
يوميا لكل أنواع الجرائم اإلنسانية البشعة بحق
شعب محتل مضطهد ال حول له وال قوة.
ولم تكتف دولة بريطانيا بما فعلته منذ قرن من
خالل إعطاء وعد بلفور والمساهمة في تنفيذ
ك��ل جوانبه الالإنسانية وغير الحقوقية وغير
األخ��الق �ي��ة ،وإن �م��ا ب�ق�ي��ت ع�ل��ى ال �ه��ام��ش تتفرج
ع �ل��ى أق �ب��ح إن �ض��اج وت�ض�خ�ي��م وت �ط��وي��ر ألق�ب��ح
مؤامرة استعمارية من قبل أختها في الرضاعة
ووري�ث�ت�ه��ا ف��ي م�م��ارس��ة االس �ت �ع �م��ار ،ال��والي��ات
المتحدة األميركية.
ً
وهكذا ،وب��دال من الضغط على سلطات الكيان
الصهيوني للتوقف ع��ن سرقة ال �� 15ف��ي المائة
ال�ب��اق�ي��ة م��ن أرض فلسطين ال�ت��اري�خ�ي��ة م��ن يد
ً
سكانها العرب األصليين ،و ًب��دال من التفرج مع
غيرها على ما يرتكب يوميا من جرائم سجن
وقتل بحق أطفال ونساء وشيوخ وشباب شعب
فلسطين ،وم��ن م��زي��د م��ن س��رق��ة ال �م �ي��اه ،وم��ن
اق�ت��الع للمتبقي م��ن أش�ج��ار ال��زي�ت��ون المملوكة

ّ
ومهمشيها ،والتي
م��ن بعض ف�ق��راء فلسطين
ال تواجه من قبل بريطانيا وغيرها بأكثر من
ً
ب�ي��ان��ات ش�ج��ب ب�ل�ي��دة م�ض�ح�ك��ة ..ب ��دال م��ن كل
ذل��ك تنظم دول��ة وع��د بلفور للكيان الصهيوني
ف��ي تصنيف ك��ل أن��واع المقاومات الفلسطينية
والعربية واإلسالمية ضمن الحركات اإلرهابية.
�دى ع �ل �ي��ه ،وال �م �س �ل��وب��ة أرض � ��ه،
أص� �ب ��ح ال �م �ع �ت� ً
والضغط
اإلذالل
�ات
�
س
�ا
�
ي
�
س
�
ل
�ا
وال�م��واج��ه ي��وم�ي�
ً
ً
والتهجير ،وال��ذي ينزف طيلة العام دم��ا وعرقا
ً
ودموعا ،هو اإلرهابي في عرف من ال يخجلون.
وأصبح ال��ذي يمارس اإلذالل والقتل والتهجير
والسرقة ،والنهم الذي ال يشبع ،والتمرد على كل
المنظمات الحقوقية الدولية ،واالحتقار لكل قرار
دول��ي ،واالستعانة بشبكات صهيونية دولية ال
تهمها القيم اإلنسانية واألخ��الق�ي��ة ،أصبح هو
الضحية.
هكذا وصلت الحال بحضارة األنوار الغربية .ال
يكفي أنها في السابق استعمرت ونهبت ودمرت
م�ج�ت�م�ع��ات ،وإن �م��ا ت�م�ض��ي اآلن ف��ي م�م��ارس��ة
ت��وح��ش ح �ي��وان��ي ،ت �ط��وره ب��اس �ت �م��رار ،وتلبسه
ألوف األقنعة ،وتسنده بشبكات إعالم وعالقات
عامة زبونية مشتراة.
نحن ال�ع��رب ،ك��ل ال �ع��رب ،ن��واج��ه ك��ل تلك ال��ري��اح
وال� �م ��ؤام ��رات ،وي � ��دوس ال �ق��اص��ي وال ��دان ��ي على
ك ��رام ��ة ك ��ل ف ��رد ف �ي �ن��ا ،وي �س �ت �ه��زئ ال �ع��ال��م بنا
وب��ال�س�خ��ف ال�ع�ب�ث��ي ال ��ذي تعيشه مجتمعاتنا،
وب��ان�ق�س��ام��ات�ن��ا وص��راع��ات �ن��ا وم��ؤام��رات �ن��ا ضد

حوار املنامة ..قوة األمن
ب�ع�ض�ن��ا ال �ب �ع��ض ،وب��اس �ت �ب��اح��ة ث � ��روات أج �ي��ال
ال�ح��اض��ر وال�م�س�ت�ق�ب��ل ...ن��واج��ه ون�ك�ت��وي بنار
كل ذلك ،وال نرى إال رؤوس دول وهي مطأطأة،
وإال إرادت �ه��م ال��وط�ن�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة م�ش�ل��ول��ة ،وإال
نقلنا من فضيحة حياتية إلى فضيحة أخرى،
وإال االرت �م��اء ف��ي أح �ض��ان أع��دائ�ن��ا وضاربينا
بالسياط وقاهرينا بالعيون الحمراء.
نحن العرب ،كل العرب ،مللنا كل ذلك ،ووصلنا
إل��ى م��راح��ل ال�غ�ث�ي��ان ،وأص �ب��ح بعضنا يفضل
الموت على عيش ذل الحياة ال��ذي ال يصل إلى
نهاية.
سيجتمع رؤس��اء تلك ال��دول بعد أي��ام .هل نأمل
ف��ي أن ن��رى ونسمع ع��ن كبرياء انتفض ،وعن
ض�م�ي��ر اس�ت�ي�ق��ظ ،وع ��ن ال �ت ��زام وط �ن��ي وق��وم��ي
نوقش ،وعن معاهدة للنفس بالتوقف عن شرب
كؤوس الذل وعلقم اإلهانات؟
وإذا ك��ان رد الفعل ل��ن يتعدى العجز والتفرج
واالستجداء ،وتشفي هذا بمصائب ذاك ،وترجي
األع��داء الكارهين لنا بالشفقة علينا ،ف��إن على
الشعوب أن تخرج من شعار «م��ن يهن يسهل
ال�ه��وان عليه» وت�ع��ود إل��ى ًش�ع��ار رف�ع��ه شبابها
ذات ي��وم« :إذا الشعب ي��وم��ا أراد الحياة ف��ال بد
أن يستجيب ال� �ق ��در» ،ف�ع�س��ى أن ت �ب��دأ األق ��دار
بدق طبول الكرامة والتحرر من الذل والمسكنة
واالستسالم الحقير.
وإال فسيكون الشعار التالي «علي وعلى أعدائي
يا رب» ،وعند ذاك لن يفيد البكاء والندم.

د .علي محمد فخرو

وجهة نظر

ما لكم غير هالطريق يا حكومة!
أن الحكومة عليها أن تعلم أن المواطن لم يعد لديه القدرة على الصبر في ظل
األوضاع الحالية ،لذا عليكم تطبيق االتي بدون تردد:
أوال :وقف موضوع المحاصصة واتباع االسلوب العلمي في رفع مستوى
االدارة الحكومية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ثانيا :عمل نظام ضريبي ليس للجباية في الوقت الحاضر ،انما هو نظام
مهم في حياة وشفافية الدول من حيث التقارير الدورية من اطراف المجتمع
عن الدخل والصرف لتحقيق التوازن بين فئات المجتمع من حيث مستوى
تحديد كل فئة في المجتمع من غنية ومتوسطة وفقيرة وذل��ك لمساعدة
واض �ع��ي ال�خ�ط��ة ف��ي ال��دول��ة وال�ت�ع��ام��ل م��ع ك��ل ف�ئ��ة ب�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي تحقيق
متطلباتها وواجباتها من واقع حقيقي يحقق العدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص.

ثالثا :تخصيص القطاعات الخدمية في الدولة وحث القطاع الخاص المحلي
واالجنبي على المشاركة الحقيقية في التنمية وتخفيف العبء على الدولة
في الحاضر والمستقبل على ميزانياتها وهذا م��ردوده واضح على الدولة
من حيث الصرف المالي ،وتحمل اعباء العمالة الوطنية الحالية والمستقبلية
وجعل دور القطاع الخاص يتحمل بعض مسؤولية التنمية مع دعم الدولة
له وتسهيل عمله في تحقيق ذلك .هذه امور مهمة لو اتبعتها الدولة لحققت
كثيرا م��ن اهدافها بطريقة غير مكلفة وت��رف��ع ال�ح��رج عنها ف��ي كثير من
االم��ور السياسية واالقتصادية والخدمية وتحقيق امنيات المجتمع قبل
فوات االوان والندم والوصول للدولة الفاشلة .ان البلد محتاج الى االصالح
الفوري بتطبيق االمور المذكورة اعاله .من اجل هذا الوطن الطيب والمواطن
المحب والمسالم طول تاريخة .واهلل المستعان.

ُ
ً
وبعيدا
بصرف النظر عما أثير من «وراء الحدث»،
عما تم التعاطي معه على طريقة «الضربة األولى
خ�ي��ر أل��ف م��رة م��ن ال�ض��رب��ات ال�ت��ال�ي��ة» ،انتهى
ً
حوار المنامة بعد أن أشبع قضايا األمن بحثا
وتمحيصا ،وبعد أن أخرج كل المشاركين ما
ف��ي جعبتهم م��ن مالحظات على ح��ال��ة العالم
األمنية ،من يهدد من؟ ومن يحتاج لألمن أكثر
من غيره يا ترى؟
بالتأكيد هناك إقليم مهدد ،وهناك أطراف العبة
بقوة خلف ما يهدد اإلقليم ،و ..هناك دول متضررة
من جراء ذلك التراخي الدولي ،وكنتيجة طبيعية
لرخاوة المعتدى عليهم في المنطقة والعالم.
حوار المنامة نكأ الجروح ،وضغط بقوة على
األط ��راف جميعها ،وكشف الغطاء ع��ن الفعل
والفاعل والمفعول به.
أما المنامة التي استضافت العالم في هذا الحوار
السنوي فنحمد الله ونشكر فضله أنها تنعم
باألمن واألمان ،وأن قادتها وشعبها يؤمنون بأنه
ال يحك جلدك مثل ظفرك ،وأن أهل مكة أدرى
بشعابها ،نرفض التدخل الخارجي في شأننا
الوطنيً ،
تماما مثلما ال نقبل العدوان على الشأن
الداخلي لكائن من كان ،نحن نحترم اآلخرين،
وال نطلب إال المعاملة بالمثل ،نعيش المحبة
والتسامح ،في مملكة المحبة والتسامح ،لكننا
نقبل باآلخر ،طالما أنه يراعي خصوصيتنا،
وال يعتدي على مقدراتنا وثوابتنا ،وال يؤلب
المجتمع الواحد المتحد على بعضه البعض.
في البدء نبذنا النعرات ،وفي المنتهى نمضي
على الدرب نفسه ،في البدء شجعنا على تحالف
األشقاء والتعاون مع األصدقاء ،وفي المنتهى
ال نسعى ل�ه��دف إال ل��ذل��ك ال ��ذي ي��ؤك��د سالمة
مسيرتنا ومسارنا ،ويضمن رجاحة وجهتنا
وحكيم ميراثنا.
إن األمن الدولي يهدده عدم التوافق الدولي حول
القضايا المصيرية ،إن ذلك األمن مهدد بتسييس
القضايا الكونية الفارقة ،ومقسوم على أكثر من
قوتين عظميين في كل ما يتعلق بحالة األرض،
بمناخها المريض ،بانبعاثات الكربون ،والتجارب
النووية ،وصعوبة تسييل السحب في مناطق،
وغزارة التسييل في مناطق أخرى.
المناخ ليس وح��ده ،والتسييس ليس بمعزل
ع��ن المصالح المشتركة بين ال ��دول ،وإع��ادة
ترتيب األوراق ل��م يكن ه��و مربط ال�ف��رس في
جميع القضايا التي أثارها ح��وار المنامة في
دوراته المتعاقبة.
منطقة الخليج ال تسعى إال للسالم ،ال تقبل من
ً
دونه بديال لالستقرار واالزده��ار ،وترفض كل

ما يأتي إليها من الخارج لكي يملي تصوراته
ويفرض سياساته ويتدخل فيما ال يعنيه.
إن المنطقة مرت بتجارب قاسية خالل نصف
قرن من الزمان ،بعضها اشتعلت نيرانه في القرن
العشرين ،والبعض اآلخر يحاول المغرضون أن
يسكبوا زيته على الرماد حتى يعود االشتعال
م��ن ج��دي��د ،رغ��م ذل��ك م ��ازال ال��وع��ي المجتمعي
في بالدنا يحول دون تحقيق المآرب األخ��رى
ألغراضها الدنيئة ،ويمنع بيد من حديد كل من
تسول له نفسه أن يزلزل االستقرار الوطني الذي
تنعم به المنطقة ،وتنعم به البالد والعباد بفضل
تجارب السنين ،وخبرة الحكام والشعوب المحبة
لألمن واألمان والسالم.
ومما ال شك فيه أن تجربة جائحة كورونا لخير
دليل على ذلك التكاتف المجتمعي بين القيادة
والشعب ،بين واضع النظام أو مستورده ،وذلك
البروتوكول الذي يراعي خصوصية المجتمع،
ً
ً
محميا م��ن تداعيات
مستقرا
ويضمن ب�ق��اءه
الجائحة وكل جائحة.
وه��ا نحن ال�ي��وم وبعد تجربة ال�ج��والت األربعة
الماضية م��ن الجائحة القاسية نبدأ ف��ي إع��ادة
صياغة أج��واء تقوم على ال�ت�ع��اون ال التناحر،
على التكاتف والتعاضد ،وليس على التشرذم
واالنقسام والتباعد.
حوار المنامة لم يطرح ً
أفكارا غريبة علينا بقدر
ما تحدث عن حالة تشغلنا إرهاصاتها ،وتهمنا
مطارحاتها ،وتوافقنا أدبياتها ،المخاطر التي
تحدق باإلقليم نفهم في سلوكياتها أكثر من
غيرنا ،والعدوان الذي يعرقل المالحة البحرية من
هنا أو هناك نعرف دوافعه وبالتأكيد ال نقبل به
أو نرضى بنتائجه ،أو بمن يؤججه.
الحوار ثم الحوار على شاكلة حوار المنامة وأخوته
هو الذي يحقق لنا السالم ،هو الذي يدفعنا إلى
الفهم المتبادل لقضايانا ،واألولويات المطلوبة
في سياساتنا ،ويبدو أن العالم بدأ يفهم الرسالة
بعمق ،بدأ في تحري الدقة قبل إطالق األحكام،
وفي تحسس المصائر قبل النيل من الخصم
وليكن ما يكون ،ل��ذا ف��إن الحوار سيظل ح� ً
�وارا
ً
مسموعا وليس ح� ً
�وارا بين الطرشان ،والحوار
ً
سيبقى مرهونا بالنتائج طالما أن األذن الصاغية
ستظل بمثابة المنطق المعقول الذي ال يأتي الرد
عليه إال بعد تفكير.
هنا نثبت للعالم أجمع أننا بحجم التحديات ،أننا
على قدر المسؤولية ،وأن مجتمعاتنا الحرة ال
تقبل اإلم��الءات ،وترفض المماحكات ،وتسعى
لكي يستتب األمن واألم��ان ليس في كل أرجاء
ً
المنطقة فحسب ،إنما في كل أرجاء المعمورة أيضا.

د .عبداهلل الحواج

حامد السيف
قلم جاف

رأي

التشكيل الحكومي املرتقب

حوكمة التعليم بالكويت بني الواقع واملأمول
م�م��ا ال ش��ك ف�ي��ه ان ال�ح��وك�م��ة ت�ع��د ش�ك��ال من
أشكال محاربة الفساد بالمؤسسات التعليمية
ح�ي��ث رك ��ز ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ع ��ام  ١٩٩٢ب�ص��ورة
مباشرة بين الحوكمة وأس�ل��وب إدارة التنمية
 Development Managementف�ت�ع�ب��ر عن
الطريقة التي تمارس بها السلطات والمسؤوليات
الدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية لتنمية
ال�م��ؤس�س��ات التعليمية ب �ص��ورة ع��ام��ة ووض��ع
نظم القيم والسياسات الدارة التفاعل بين الدولة
والمجتمع المدني والقطاع الخاص فمن المتطلب
إلدارة المؤسسات التعليمية إدارة جيدة البد ان
ت��دار م��ن خ��الل س�ي��اس��ات وأل �ي��ات وم�م��ارس��ات
ت �ق��وم ع�ل��ى ال�ش�ف��اف�ي��ة وال �م �ش��ارك��ة وال�م�س��اءل��ة
وسيادة القانون ومكافحة الفساد وايضا سعي

لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين متلقي العملية
التعليمية واالس�ت�ج��اب��ة الحتياجاتهم وتحري
الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات العلى
مستوي من الفعالية والجودة يرضي بها شعب
الكويت باكمله.
ل � ��ذا ت �ع��د ال �ح��وك �م��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م ��ن ال �م �ح��اور
االس��اس�ي��ة للحوكمة وذل��ك الرت�ب��اط�ه��ا ارتباطا
وث�ي�ق��ا ل�ض�م��ان ت��وس�ي��ع ال �م �ش��ارك��ة التعليمية
وت �ع��زي��ز ال �ع ��دال ��ة ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وح ��ري ��ة ت �ب��ادل
المعلومات وقيم المسؤولية التعليمية بالكويت
فاليكم مجموعه من أهم التوصيات التي اود ان
اطرحها عليكم:
● ح�ت�م�ي��ة ال �ع �م��ل ال�ت�ك��ام�ل��ي ل�ت�ط��وي��ر االدارات
التعليمية ف��ي اط��ار الحوكمة الرشيدة لتطوير

االداء ال�م��درس��ي وتسهيل مهامها ف��ي ات�خ��اذ
ال� � �ق � ��رارات ال �ف �ع��ال��ة ل �ت �ح �س �ي��ن ج � ��ودة ال�ع�م�ل�ي��ة
التعليمية.
● الحرية الكاملة للمؤسسة التعليمية لتحديد
م �ص��ادره��ا ال�ت�م��وي�ل�ي��ة ال �م �ت �ن��وع��ة وذل� ��ك الن�ه��ا
الوحيدة القادرة علي تحديد احتياجاتها.
● التنسيق والتعاون مع اعضاء هيئة التدريس
بجامعات ومعاهد دولة الكويت مع التركيز على
اق �س��ام االدارة وال�ت�خ�ط�ي��ط وال�م�ت��اب�ع��ة للتوسع
ف��ي ال ��دورات التدريبية لمديري ال�م��دارس وذل��ك
لتطوير االداء المدرسي واالس�ت�ف��ادة القصوى
من خبرات وابداعات المتميزين في مجال ادارة
المؤسسات التعليمية بما تشمله م��ن معرفة
وممارسة.

د .شيماء بستكي

يترقب الجميع في الكويت ،التشكيل الحكومي
الجديد وهي الحكومة التاسعة والثالثون
فالمرحلة الحالية بحاجة إلى وزراء قادرين
على العمل واالنجاز تتواكب مع الحوار
الوطني ،والتعاون مع الجميع ،حكومة اول
اهدافها العمل واالنجاز والتطوير خدمة
للوطن والمواطنين ،وأن ت�ك��ون حكومة
قادرة على التعامل مع مجلس األمة بدوريه
الرقابي والتشريعي.
المرحلة الحالية بحاجة إلى وزراء قادرين
على تحمل مسؤولياتهم ومواجهه مجلس
االمة وليسوا وزراء ترهبهم االستجوابات
وغ �ي��ر ق��ادري��ن ع�ل��ى ت�ح�م��ل المسؤولية
والمواجهة وليس تقديم التنازالت وتحقيق
رغبات النواب المستجوبين.

أجل نريدها حكومة تحد وحكومة تعاون
وعمل وانجاز ،الوضع مختلف وخصوصا
بالنهج الجديد الذي يكرس بمكافحة الفساد
واقتالعه وتطبيق القانون على الجميع.
الكويت بحاجه إلى وزراء رجال دولة قادرين
على تحمل مسؤولياتهم والمواجهة ،وأن
تكون حكومة انقاذ سياسي من جهة ومن
جهة أخرى فني «تكنوقراطي» يضع الحلول
وينفذها لالرتقاء االجتماعي واالقتصادي
بالبلد ،ونعبر مع ه��ذه الحكومة جميعا
بالكويت ال��ى مرحلة جديدة من مراحل
العمل والتطور واالنجاز.
ف��ي ال�خ�ت��ام أدع��و ال�ل��ه أن يحفظ الكويت
وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل
عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.
يوسف حجي

رأي

رأي

السؤال بداية الوعي
الوعي هو جوهر اإلنسان وخاصيته التي تميزه عن باقي الكائنات
الحية االخ��رى .وكلما زاد وعي االنسان زاد ادراك��ه وفهمه لمعنى
الحياة وطريقة التعايش معها في مختلف محطاتها ،وم��ن اكثر
الطرق الفعالة لزيادة وعي االنسان
هي االسئلة .ومع االسف مازال البعض يجهل مدى اهمية السؤال
ف��ي ادراك الحقيقة ،م��ع العلم ب��أن ال�س��ؤال ه��و المفتاح االس��اس��ي
لباب المعرفة ،وقد أجمع كل الفالسفة على اهمية السؤال في كل
االختراعات العظيمة التي اخترعتها البشرية أنها بدأت ًبالسؤال،
فهو النبراس العظيم الذي يهدي الى سبل المعرفة ،وايضا السؤال
ي��دف��ع ب��االن�س��ان ال��ى ال�تْ� ُ�دب��ر َوال��دل�يَ��ل ُع� ُل��ى ذ َل� ْ�ك ف��ي ال �ق��رآن الكريم
ومنها« :أفال َي َت َد َّب ُر َ
ون الق ْرآن أ ْم َعلى قلوب أق َف َ
الها» (محمد-24 :
.)28
ف� �ت�ل��ك ج�م�ي�ع�ه��ا ادل� ��ة ع �ل��ى اه �م �ي��ة ال �س ��ؤال ف �ع��ن ط��ري��ق ال�م�س��اءل��ة
نستطيع اختراق عوالم المعرفة ونقع في حبال الحكمة ،في السؤال

أمير العفو

ي��ذه��ب ال �ش��ك ،وت �ب��دأ رح�ل��ة ال�م�ع��رف��ة وال��وع��ي وال�ف�ه��م ل�ل�ح�ي��اة ،فهو
العامل االس��اس��ي للوصول ال��ى الحقائق ،وه��و ال��ذي يجعل الناس
تستيقظ من عقولها النائمة.
ً
تكون مؤلمة بعض
الحقيقة
الن
التساؤالت
احيانا تحارب الناس
ً
ال�ش��يء ،او تأتي كما ال نحب ولكن الحقيقة دائ�م��ا اص��دق واعظم
واجمل من الواقع المزيف ،ومهما كانت الحقيقة مرة اال انها تشفي
النفس من كل العلل.
للسؤال قيمة يجب ان ال تجهل فهو ق��ادر على ابحارنا في سبل
المعرفة ،والسؤال يأتي الى النفس بقارات وبحريات جديدة ،وافق
واس�ع��ة ،وه��ذي ه��ي غايتنا واس��اس انسانيتنا ان نبحث ونسأل
ونتدبر في سبيل الوصول الى االرتقاء الفكري والذاتي.
ال ت �خ �ج��ل م ��ن اس �ئ �ل �ت��ك اط��رح �ه��ا ون��اق �ش �ه��ا وح � ��اور اه� ��ل ال�ع�ل��م
وال �ح �ك �م��ة ..ف��ال �م �ع��رف��ة ال ت��أت��ي ب��ال �م �س �ل �م��ات ب ��ل ب �ط��رح األس �ئ �ل��ة
واالستفادة من إجاباتها.

رقية إبراهيم الشيخ

قال تعالى (إن تبدوا خيرا أو تخفوه ًأو
تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا)
( )١٤٩النساء.
الحمدلله سبحانه وتعالى ث��م لصاحب
السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد
الجابر الصباح حفظه ورعاه أمير العفو
نستغرب هذا الكرم من اهل الكرم.
وال ً
ش �ك��را أم �ي��ر ال�ع�ف��و ع�ل��ى ه ��ذه ال �م �ب��ادرة
االنسانية ،واألبوية وغير المستغربة من
منبع الكرم ،وكما عهدنا حكامنا ووالت
أم��رن��ا وكرمهم المستمر على ابنائهم،
وع��دم التفرقة بينهم والمساواة ،وكذلك

التسامح لمن أخطأ منهم مهما كان خطأه
الذي ارتكبه ،وليكون عبرة لغيره وموعظة
لمن يتعظ.
الهدف من العفو ليس كل من أخطأ يظن
أن يعفى عنه ،وتكون األمور فوضوية ال
… ..العفو ًه��و أن يكون عبرة وموعظة
ً
للغير ،وكرما وفضال على المعفو عنه،
وال يعفي العفو من الجريمة نفسها أو
التساهل ب�ه��ا ،ول�ك��ن العفو ع��ن مرتكب
ال�ج��ري�م��ة ًبشخصه ،ل��ذا ي�ج��ب أن يكون
العفو درسا وحكمة ،وفرصة ّ
للم الشمل
والتكاتف وعدم الفرقة.
محمد دغيم

