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لقد ساهم دخولنا إلى عصر الرقمنة التفكير في رقمنة العملة.. 
فاخترعت أميركا، كما يشاع، عملة (البيتكوين: Bitcoin) ورمز لها بـ 
(BTC) لتصبح العملة الرقمية املشفرة األولى في العالم، هادفة من 
اختراعها استدراج أصحاب األموال املشبوهة، ومراقبة من يتعامل 

بالسوق السوداء، واستطالع الرأي العام الستحداث عملة رقمية.
ويشاع أن (ساتوشي ناكاموتو) هو أو هم من اخترع (البيتكوين) 
وال أحد يعرف من هو أو من هم! فلماذا شغلت (البيتكوين) العالم، 

وماذا استفادوا منها، وهل لها مستقبل؟
ولقد ذكرت التسارع في رغبة العالم للتحول إلى الرقمنة والعيش 
الذكي في كتابني، األول بعنوان (العالم املعرفي املتوقد) الذي يعنى 
بالثورة الصناعية الرابعة، والثاني بعنوان (املستقبل الرقمي احلتمي) 
الذي متم األول نحو التوجه إلى عالم املدن الذكية، وقد بدت حقيقة 
ظاهرة، في زمن تتسارع فيه األحداث نحو الفوز مبصنفات الذكاء 

االصطناعي من أجل عيش أكثر سعادة.
ألغت البيتكوين (البيروقراطية) املعمول بها عند حتويل األموال من 
فتح للحساب البنكي، وإقرار مبصدر األموال، وإثبات هوية احملول 
إليه، فال يشــترط ذلك كله! ولكن هل ثمة مشكالت جرها التعامل 
الرقمي بالعملة الرقمية؟ نعم، ومن أبرزها عدم خضوع الشــركات 
للنظام الضريبي، وعدم معرفة مصادر األموال، وهوية أصحابها ومن 
ستحول إليهم.. أما زلنا بعد كل هذا نعد (البيتكوين) عملة تداول؟

أظــن بأنها كذلك إذا وافقت أميــركا، وهي صاحبة الوالية على 
أقوى عملة تداول في العالم، أي وافقت على اســتبدال قيم الدوالر 
بها في التعامالت التجارية الرقميــة، وهذا أمر مقبول االفتراض. 
ولكن هل ثمة من ينافس أميركا؟ نعم، إنها الصني، إذ وفرت أرضية 
تعامل جتارية بالعملة الرقمية، واخترعت أشكاال مختلفة منها، أهمها 
(اليوان الرقمي) وفي عام ٢٠١٩ كان أربعة من كل خمسة أشخاص 
في الصني يستعملون العملة الرقمية، أي أنهم يتعاملون من خالل 

مؤسسات مالية رقمية في تبادالتهم التجارية.
إذن، هو حلم صيني بأن تتحرر من سيطرة أميركا ودوالرها.. 
وقد خططت لذلك منذ زمن حني فرضت شــرطها التعامل بعملتها 

وليس بالدوالر إذا أرادت منظمة التجارة الدولية لها االنضمام.
ومنذ ذلك الوقت واحلرب االقتصادية لم تنطفئ بني العمالقني.. 
فأميركا من جهة فرضت تسعير النفط بالدوالر، وكتبت اتفاقياتها 
الدولية به، والصني من جهة أخرى فرضت نفسها من خالل حجم 
التداول املالي الضخم لها على الســاحة العاملية، وباتت تقف وجهاً 
لوجه مع أميركا، مما قد ميهد الطريق لســحب البساط من حتتها، 

وبالتالي من حتت عملتها التي تكتسب قوتها منها.
وأخيرا فما زالت العملة الرقمية األولى، واألكثر شعبية، وانتشارا 
فــي العالم هي (البيتكوين) الذي هي حتت عباءة أميركا ودوالرها، 
والذي لن يكتب لها احلياة إال إذا أميركا أرادت ذلك، وبالتالي سيموت 

احللم الصيني.
هذا، ويحمل التعامل الرقمــي بالبيتكوين خطورة عالية، إذ ال 
يوجــد ضمانات لألرقام الداخلة إلى احملافظ، وال إلى تلك اخلارجة 
منها. وإن إغالق أي منصة تداول رقمية سيغلق معها األرقام املتداولة 
من خاللها دون أي ضمان! فليس ثمة احتياطي خاص بالبيتكوين، 
وال من سياســات حاكمة لها، وال قوانــني أو مرجعيات. ولقد ولى 
عهــد ضمان العملة باحتياطي الذهب الذي يدعمها، ولم يعد الذهب 
مادة احتياط، وضمان للعمالت. إننا في عصر جديد.. قلب الطاولة 

رأسا على عقب!

في علم األســاطير ومن عبق احلضارة الفرعونية نكتب حروف 
مقالتنا، وتسلط قضيتنا اليوم الضوء على «عني حورس».

يرمز حورس إلى الشمس في احلضارة الفرعونية، وحورس هو 
ابن امللك أوزوريس من زوجته أوزيس، وكان حورس ميتلك من املعارك 
الضارية ضد عمه سيت وذلك للثأر ملقتل أبيه الذي قتل على يد أخيه 
«ست». وعلى مدار هذه الصراعات عانى اخلصمان عديدا من اإلصابات 
واخلسائر احليوية: مثل تشوه العني اليسرى حلورس، تلك العني التي 
أصبحت فيما بعد في احلضارة الفرعونية رمزا مميزا عند الفراعنة 

وتوارثها أهل الكنانة إلى أن أصبحت رمزا مميزا في العالم بأكمله.
عني حورس، أوعــني القمر، أوعني رع باملصرية القدمية أودجات 
«Wadjet Udjat» أصبحت رمزا وشــعارا مصريا قدميا ذا خصائص 
متيمية عديدة تستخدم للحماية من احلسد «احلامي هو اهللا عز وجل، 
لكنهــا حضارة يا جماعة اخلير»، املهم نرجــع ملوضوعنا، تلك العني 
كانوا أيضا يعتقدون أنها رمز للصحة والرخاء وغيرها من معتقدات 
فــي تلك الفترة ولهذه احلضارة إلى أن أصبح البعض في هذا الزمن 
يقوم بارتدائها على شكل قالدة أو رسمها على مالبسه ومن هذا وذاك 
يبقى لنا أن عني حورس ما هي إال شكل من أشكال ظهرت في إحدى 
احلضارات التي قامت قبل امليالد وبرغم من هذا إال أنها تدرس إلى اآلن 
في مناهجنا التعليمية والتربوية ليست فقط عني حورس، بل العديد 
من األشــكال واملعتقدات مازلنا نقرأ عنها والبعض يبحث في تاريخ 
أســاطيرها، ومن هذا وذاك يأتي لنا بعض األشخاص لتكفر وترمي 
علينا وبنا بالشرك وغيرها من مصطلحات.. وهنا أقول للبعض عفوا!
تلك احلضارات كانت قبل اإلســالم ولم نسمع أن رسولنا الكرمي 
نهى أو منع االطالع على هذا التاريخ ودراســته.. فمن باب أولى إذا 
كان املوضوع شــركا مثل مــا يقول البعض! ملاذا لــم يأمر احلبيب 
املصطفى عليه أفضل الصالة والســالم وأهل بيته بهدم كل ما أشيد 

من حضارات قبل اإلسالم؟ 
رفقــا بنا يا من تفتون وحتللون نقول لكم: «الدين ترغيب وليس 

ترهيبا».
٭ مسك اخلتام: رسالة إلى بعض األمهات ال ترهبوا أبناءكم من الثقافة 
والقراءة.. ألن اهللا عز وجل حث على القراءة والعلم وأنزل أولى آيات 

القران الكرمي بكلمة «اقرأ».

بسم الوالي ابتدي كل يوم هو في شان
راحم عبيده وغفور زان صنعهم أو شان

خذها عظة يا فقير وانت يا غني وذو شان
ال تضيق تضيق عليك،، أمر البشر يسره

وأحوال الكون ما تدوم، كل عسر معاه يسرا
أفعالك تعطيك كتابك مينى أو يسرى

واخلوف من يوم الوقوف بني ايد عظيم الشان

مــن أهــم التســاؤالت التي 
يطرحهــا املراقبــون واملتابعون 
للشأن السياسي هو حول حقيقة 
وقوف نواب املواالة ضد احلكومة 
خاصة في االستحقاقات السياسية 
األخيرة ومنها اســتجواب وزير 
الصحة املعلن واملقدم، وإعالن عدد 
من النواب مقاطعة جلســة َقَسم 
احلكومة والتي أعلن فيها أكثر من 
نائب حكومي نيته الوقوف مع نواب 

املعارضة.
< < <

الســر وراء وقــوف نــواب 
حكوميني ضد رئيس احلكومة وهو 
أن احلكومة ومنذ تشكيلها األول 
بعد نتائج االنتخابات األخيرة قررت 
وقف جميع معامالت أعضاء مجلس 
األمة، احلكومي منهم قبل املعارض، 
وكان هذا أكبر خطأ سياسي ارتكبته 
احلكومة، فغلق حنفية املعامالت في 
وجه نواب املواالة سيؤدي حتما 
إلى حتول هؤالء النواب املعروفني 
املعارضة،  إلى جانب  بحكوميتهم 
فبعد أن خسروا رضى ناخبيهم 
في مترير معامالتهم لم يعد أمامهم 
سوى التوجه إلى جانب املعارضة.

< < <
وال شــك أن وقف معامالت 
النواب ورفض اســتقبالهم لدى 
القياديني أمر حميد ويحقق العدالة 
االجتماعية ويقضي على الواسطة 
ويوقف التعدي على حقوق اآلخرين 
في جميع الوزارات سواء في النقل 
أو الترقية ولكن من واقع سياسي 
هذا اإلجراء اجلديد سيعود بضرر 
كبير على احلكومة، فأوال ستفقد 
احلكومة سيطرتها أو على األقل 
«ميانتها» على النواب احلكوميني 
أو املســتقلني، فمواقفهم في أي 
قضيــة ضد احلكومة ســتكون 
اللحظة األخيرة أو  ضبابية حتى 
ستكون ضد احلكومة، بهذا تخسر 
احلكومة شريحة كبيرة من مجلس 
األمة ال ستخســر كثيرا في أي 
تصويت تســعى إليه بأي قانون 
عدا أنها ستكون هدفا الستجوابات 
الذين خسرتهم  عديدة، فالنواب 
أمرين،  أمام  احلكومة سيكونون 
إما ســيتقدمون باستجواب ضد 
أي وزير من وزراء احلكومة، أو 
يؤيدون أي اســتجواب تتقدم به 

املعارضة.
< < <

أّما كيف عبرت احلكومة جلسة 
القسم فببساطة أنها اعتمدت على 
بعض النواب احملسوبني على حلفاء 
احلكومة وليس احلكومة نفسها.

< < <
على احلكومة أن تراجع قرارها 
في وقف معامالت النواب ذلك إذا 
ما أرادت أن تســتمر دون إزعاج 
سياسي، فهذا األسلوب املتبع في 
مترير معامالت النواب وجد منذ 
والدة الدميوقراطية، أي أن عمره 
يتجاوز النصف قرن وتأتي فجأة 
وتوقفه فسيكون ضررها السياسي 

عليها كبيرا جدا. 
وحتى ال أفهم خطأ فهذا اإلجراء 
احلكومي في وقف مترير معامالت 
النواب هو أمر حميد ويطالب به 
االصالحيون، وكما ذكرت أنا مع 
هذا اإلجراء وأؤيــده على طول 
أقله  أن يســتمر،  اخلط وأمتنى 
أن هذا اإلجراء سيقضي على آفة 
العدالة ويوقف  الواسطة ويحقق 
العبث املعامالتي ويوقف كذلك اكل 

حقوق الناس.
وأبســط تفســير ميكن أن 
نقدمه على هذا اإلجراء احلكومي 
«احلميد» أن احلكومة تتمتع بنفس 
إصالحي في هذا اجلانب على األقل، 
أما اجلوانــب األخرى فلها ما لها 

وعليها ما عليها.
< < <

بظني أن احلكومة لن تستطيع 
السير في هذا االجتاه، وإن كنت 
شخصيا أمتنى أن تستمر في هذا 
النهــج اإلصالحي احلميد، ولكن 
حديثي في هذه املقالة ينصب من 
خالل قراءة الواقع السياسي بتجرد 
والذي يقول إن احلكومة وبسبب 
اتباعها للنفس اإلصالحي ستخسر 
الكثير، بل وكثيرا جدا، بل وكثيرا 
جدا جدا جدا، وستخسر نصف 
معاركها مع املعارضة وال أستبعد 
أن تخســر احلكومة وزراءها في 
اســتجوابات مقبلة وسيكون من 
الصعــب عليهــا أن تقوم بجمع 
العدد الكافي للوقوف معها في أي 
تصويت، استجوابا كان أو قانونا، 
فبإجرائها اإلصالحي هذا خسرت 

أولوية «األغلبية املريحة». 
< < <

النواب الذين أوقفت احلكومة 
معامالتهم كانــوا مبنزلة «الدرع 
الواقي» من الرصاص، واحلكومة 
قــررت خلع هذا الــرداء الواقي 
لتخوض معاركها السياسية من دونه 
ما يعني أنها في خطر سياسي دائم.

من تســول له نفســه التطاول على 
احلقوق العامة إداريا وماليا واجتماعيا 
الفساد واملفسدين ومن  الستئصال 
الكويت  يدعمهم واســترداد حقوق 
وأهلها وااللتزام بالنهج الوطني الذي 

يجمع اجلميع في «خيمة» الكويت!
اليوم  إنها فرصــة مواتية  نعم، 
التعاون من  الســلطات في  لتكاتف 
أجل بتر أخطاء املاضي «األسود» الذي 
كاد يعصف بالدميوقراطية واملسيرة 
الوطنية ألبناء أسرة الكويت، وقبيلة 
امللمات  الكويت والذيــن ال تفرقهم 

والكروب بإذن اهللا لألبد!
نعم، انتصرت العقالنية «لقبيلتي» 
الكويت وطويت بإذن اهللا كل اخلالفات 
العابرة وجتلت الروح الكويتية األصيلة 
التي ورثها شعب الكويت من عادات 
وتقاليد اآلباء واألجداد الذين أرسوا 

دعائم «كويت الدميوقراطية»!
وتبقى عبارة الراحل جابر األحمد 
«طيب اهللا ثراه» الضوء الذي ينير لنا 
آخر النفق دائما، وحفظ اهللا الكويت 
وشــعبها من كل مكروه! (واهللا ولي 
الذين آمنوا).. واحلمد هللا على صفاء 

األفق!

هذه املؤثرات وغيرها ساهمت في 
ارتفاع معدالت القلق لألسف وانعكس 
املجتمع  ببروز سلوكيات جديدة في 
الكويتي، فمع فقدان اإلحساس باألمان 
ارتفعــت أصوات النقد والتشــكيك 
والتهديد للخصوم ولو كانوا من نفس 
العائلة حتى الطعن باألمهات، وأصبحنا 
نقرأ أخبار املشاجرات والقتل لشباب، 
والتحدي ألعــراف وقوانني املجتمع 
والدولة، كمــا ارتفعت معدالت الكآبة 
واألرق وأمــراض اجلهــاز الهضمي 

وغيرها من األمراض.
 نشعر جميعنا ككويتيني باحلزن 
للحالة التي نعيشــها اآلن، ويؤسفنا 
بالداخل  الكويت  التدهور في صورة 
واخلــارج، ونتخوف علــى الصحة 
للمجتمع. وإذا  اجلسدية والنفســية 
كانت احلكومة بحاجة إلى دعم الشعب 
ومساندته، فالشعب أيضا بحاجة إلى 
إستراتيجية دولة واضحة املعالم يشترك 
في إعدادها مواطنون متخصصون على 
مســتوى عال وحقيقي في التخطيط 
والسياسة واالقتصاد والصحة والتعليم 
واإلعالم واألوقاف، وذلك النتشال الدولة 
الكويت «درة  واملجتمع، ولكي ترجع 

اخلليج» من جديد.

من حملة إعالمية في التلفاز والصحف 
واملجالت واملساجد لترشيد استهالكنا 
من املياه وتوعية الناس بتكلفة املياه التي 
تتحملها الدولة ومحاسبة املستهلكني 
على استهالكهم، والتأكيد على أن كل 
قطرة ماء لها ثمن فال منلك نهرا وال 
املاء  بحيرات، ولكننا نحصــل على 
بعد رحلة مضنية متعبة من التبخير 
والتقطير، وهنــا نذكر أننا لدينا في 
الكويت محطات حتلية قدمية البد من 
الدولة أن تنشئ محطات حتلية جديدة.
الكرمي  ونتذكر قــول رســولنا 
محمد ژ: «ال تسرفوا في املاء فقال 
أحد الصحابة أو في املاء إســراف يا 
رســول اهللا قال بلى حتى وان كنتم 
على شاطئ نهر»، فاإلسالم وجميع 
األديان علموا قيمة املاء وحرصوا عليه 
وذادوا عنه بكل ما ميلكون، ألننا أبناء 
بيئة صحراوية املاء فيها يعني الكثير 

بالنسبة لنا.
وقال تعالى: (وكلــوا واشربــوا 

وال تسرفوا إنه ال يحب املسرفني).
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني وأن 
يعجل اهللا في انقشاع هذا الوباء عن 
جميع دول العالم، إنه هو السميع العليم.

البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا اهللا لعلكم 
تفلحون) «البقر: ١٨٩»، وتعني األهلة 
(من هالل) أي التقومي اإلسالمي باألشهر 
القمرية، فإذا هل الهالل عرف الناس 
دخول الشهر وخروج الشهر، فإذا كمل 
اثنا عشر شهرا مضت السنة وهكذا، 
ليعرف الناس بذلك حجهم وصومهم 
ومواقيت ديونهم وعدد نسائهم، وغير 
ذلك من مصاحلهم.  كذلك وقت كل من 
الليل والنهار وأهميتهما في قوله تعالى: 
(وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا) «الفرقان: 
٦٢»، وقوله تعالى: (وجعلنا الليل والنهار 
آيتني فمحونا آية الليــل وجعلنا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم 
ولتعلموا عدد السنني واحلساب وكل 
شيء فصلناه تفصيال) «اإلسراء: ١٢»، 
كما قوله تعالى: (وجعلنا الليل لباســا 
وجعلنا النهار معاشــا) «النبأ: ١٠-١١»، 
وبذلك اختصــر أهمية الوقت ودوره 
في النظام الكوني على وجه العموم، 

واإلنساني على وجه اخلصوص.

الكويت انتصروا للدستور والقانون، 
وســطر رجال الكويت موقفا نبيال 
باحترام املبادئ الدستورية لتستمر 

مسيرة الدميوقراطية شامخة!
نعم، لقد حرصت الكويت على أن 
تلبي إرادة األمة في حتقيق املكاسب 
الوطنية التي سعت لها «كتلة املعارضة» 
لذلك جنحت الكويت من جديد للحق 
وتطبيــق إرادة الشــعب واألمة من 
هنا يبقــى األمل واألبقى واألهم هو 
املصلحة العامــة في حتقيق أهدافنا 
الوطنية باحلفاظ على الكويت أرضا 
وعرضا ومراقبة األداء ومحاسبة كل 

لتوجيه  التواصل االجتماعي  بوسائل 
الرأي العام حسب ما تفرضه أجنداتهم 

املسمومة.
بعــض الصحــف اليومية أخذت 
تتسابق في صياغة املانشيتات الرئيسية 
التي تفســد صباحك حتى أصبحت 
عيوننا ال ترى اجلمال في وطن اجلمال، 
وافتقد الكثير من الشــباب األمل في 
بالهجرة،  وطنهم وأصبحوا يهددون 
وأتت «كورونا» لتثير الرعب من معاناة 
اإلصابة واملوت والعزلة اإلجبارية مع 
إغالق املدارس وتعطل مصالح املجتمع 
ومعهــا ارتفعت حدة التشــكيك في 

اإلجراءات احلكومية وغيرها.

يكون املاء فيه سلعة قابلة للبيع ولن 
جتد من يبيعه لنا.

نحــن أمام مشــكلة كبرى وهي 
توفيــر حاجاتنا من املياه وترشــيد 
أمران  إال  أمامنا  اســتهالكنا، وليس 
األول محاربة مظاهر اإلســراف في 
املياه وتغرمي أصحاب البنايات واملنازل 
التي يستخدمها احلراس واخلدم في 
غسل السيارات ونواحي التبذير في 
املياه كثيرة، فاملســاجد واحلدائق ال 
رقيب وال حسيب على استهالكها للماء 
ومحطات غسيل السيارات وصنابير 
املياه املعطلة التي تهدر املاء املتساقطة 
منها التي تهدر املياه على األرض، والبد 

أهمية الوقت لإلنسان في تنظيم أعماله 
وأخالقه وسلوكياته العامة وعباداته، كما 
حكمة اهللا في خلق الوقت لتنظيم احلياة 
من حيث احلسابات والعد ملعرفة الزمن 
واألشهر والسنوات...إلخ، والتي تكفل 
لإلنسان إعمار األرض وحتقيق الغاية 
السامية من وراءها أال وهي عبادة اهللا عز 
وجل، لقوله تعالى: (إن الصالة كانت على 
املؤمنني كتابا موقوتا) «النساء: ١٠٣».

 كذلــك قيمة الوقت قد جعلها اهللا 
عز وجل نظاما من أجل معرفة مواقيت 
الصالة وشهر الصيام وموعد اإلفطار 
واحلج والكثير من العبادات، لقوله تعالى: 
(يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت 
للناس واحلج وليــس البر بأن تأتوا 

خلف القيادة تبقى األمنيات والروح 
الكويتية هي األهم واألساس، ألننا كلنا 
بكل طوائفنا وتوجهاتنا وقبائلنا في 
النهاية جتمعنا «قبيلتنا» األم الكويت! 
نعم، لقد انتصرت الكويت بالعقالنية 
وحققت اإلرادة الوطنية والشــعبية 
الدميوقراطية  باألمــس ومببــادئ 
القانون والدســتور رغم  وباحترام 
احتباس األنفاس والظنون والقلوب، 
ولكن العقالنية وحكمة عقالء الكويت 
من رجالها األشراف الغيورين سواء من 
نواب املعارضة «الوطنية» أو حتى من 
نواب «املواقف» امللتزمة، كلهم من أجل 

القلق فــي الكويت يدور في فلك 
الوجود  السياسة واالقتصاد وحماية 
للدولة والشــعب، جرس اإلنذار يعلو 
صوته في أيامنا هذه لينبهنا إلى ارتفاع 
معدالت القلق بني أفراد الشعب الكويتي 
وبالذات الشــباب وتأثيــر ذلك على 
مجريات األمور حولنا، والتي تستوجب 
االنتباه لها. سنوات مرت، أتخمنا بأخبار 
الفساد والسرقات واألخطاء املقصودة 
وغير املقصودة للحكومات الســابقة 
النــواب وتهديداتهم، والتي  وصراخ 
ال نعرف هل هي ملصلحة الشعب أم 
لتحقيق مصاحلهم ومصالح مرجعياتهم 
في الداخل واخلارج، مع االســتعانة 

فاملاء هو عصب احلياة وهو من 
التحديات التــي تواجهها الكويت مع 
الزيادة السكانية والعمرانية واستهالك 
الفرد في الكويــت يقدر بنحو ٥٥٠ 
ليترا يوميا وهو يفوق ضعف املعدل 
الذي وضعته األمم املتحدة واملقدر بـ 
٢٢٠ ليتــرا للفرد وأن أزمة املياه هي 
أزمة عاملية بالرغم من أن املسطحات 
املائية تغطي ٧٠٪ من ســطح األرض 
وان املياه العذبة متثل ٣٪ فقط، فلقد 
حبانا اهللا البترول وهو ثروة كبيرة، 
ولكن املاء أهم ألنه عصب احلياة األهم، 
فمن ال ميلك املاء ال ميلك القرار، وإن 
كنا منلك املال اليوم فسيأتي يوم لن 

وألهميته كذلك قد أقسم اهللا عز وجل 
به في مواضع كثيرة، منها، لقوله تعالى: 
(والضحى والليل إذا سجى) «الضحى، 
١-٢»، وكذلك لقوله تعالى: (والليل إذا 
يغشى والنهار إذا جتلى وما خلق الذكر 
واألنثى إن سعيكم لشتى) «الليل: ١-٥»، 
حيث أقسم اهللا بالليل والنهار، وسعي 
بني آدم من ذكر وأنثى في تلك األوقات 
مختلف، كل على شاكلته، وقوله تعالى: 
(والعصر إن اإلنســان لفي خسر إال 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا 
باحلق وتواصوا بالصبر) «العصر: ١-٣»، 
وقوله: (والفجر وليال عشر والشفع 
والوتر والليل إذا يسر) «الفجر، ١-٤».

ومن خالل اآليات السابقة نستشف 

باألمس استذكرت حادثة حبست 
أنفــاس كل الكويت قبــل ٣٦ عاما، 
وحتديدا صباح يوم السبت ٢٥ مايو 
١٩٨٥م املوافق ٦ رمضان ١٤٠٥هـ، والتي 
هزت الكويت من أقصاها إلى أدناها، 
وقد لطف بنا الرحمن وحفظنا من كارثة 
اهتزت لها كل املشاعر والقلوب، ولكن 
كانت هناك كلمات أطفأت نار الغضب 
وحقنت تلك الصدمة حني وجه األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد - رحمه اهللا 
- كلمة اطمئنان ألبناء شعبه قال فيها: 
«عمر جابر األحمد مهما طال الزمن 
هو عمر إنسان يطول أو يقصر، ولكن 
األبقى هو عمر الكويت، واألهم بقاء 
الكويت واألعظم هو سالمة الكويت».

نعم، هذه العبارات جزء من تلك 
الكلمة السامية التي قالها أمير القلوب 
«طيب اهللا ثــراه» ليؤكد لنا اليوم أن 
العمر مهما طال أو قصر باإلنســان 
غير مهم، ولكن األهــم هو الكويت 
التي حتتضن اجلميع! فالكويت هي 
املالذ والدار واألهل والقبيلة والعشيرة 
التي جتمعنا جميعا على ثراها الطاهر، 
وعندما تنجــو الكويت من املخاطر 
واألحداث بتكاتف كل أبنائها وتالحمهم 

ســألت والدتي، رحمة اهللا عليها، 
في إحدى املرات: ما األشياء التي كانت 
تقلقكم في املاضي؟ فردت ببســاطة 
متناهية وهي ترتشف الشاي: لم نكن 
نعرف أصــال القلق وال معانيه، كانت 
حياتنا بسيطة جدا واألدوار مقسومة ال 
يتعدى أحد على الثاني، أخبار احلروب 
والصدامات ال تهمنا بشيء، يتابعها القلة 
من الرجال وينشرونها، كانت ضحكاتنا 
متأل البيت وأحاديثنا ال تنتهى ونفرح 

باجلميع وللجميع.
انقالب تام في احلياة بني املاضي 
واحلاضر، بني الشــخصية الكويتية 
القدمية التي كانت تعيش يومها بهدوء 
وسكينة ورضا وراحة بال، والشخصية 
احلديثة التي انقسمت إلى قسمني: األول 
ميثل القلة من املجتمع وهم األشخاص 
اإليجابيون املتفائلون الذين يرفضون أن 
تتحكم فيهم املؤثرات اخلارجية السلبية، 
بينما القســم الثاني ميثل شريحة ال 
يســتهان بها من املجتمــع ال يرون 
من الكوب سوى اجلزء الفارغ، وهم 
النظرة كثيرو  القلق سوداويو  دائمو 
النقد حلياتهم ولكل ما حولهم، ومنهم 
من يسعى لفرض أســلوبه وتفكيره 

املضطرب املتوتر على اآلخرين.

ال يعرف قيمة املاء إال من يحتاجه، 
ونظرة إلى الدول التي يصيبها القحط 
والتصحر ويشــح فيهــا املطر عن 
السقوط تعطينا فكرة عن قيمة املاء.

ولعظمة املاء جعله اهللا آية من آياته 
املهمة في هذا الكون، وذكره اهللا عز 
وجل في كثير من آياته، وأوضح قيمته 
العظمية في قوله تعالى (وجعلنا من املاء 
كل شيء حي) فهو يحيي به األرض 
بعد موتها وال غنى لإلنسان أو أي كائن 
حي من نبات وحيوان وطير عن املاء.
وإذا كانت احلروب خالل العقود 
املاضية تنشب للسيطرة على منابع 
النفط والثروة واملواقع اإلستراتيجية، 
فإنه من املتوقع أن تنشب في املرحلة 
القادمة (ال سمح اهللا) على مصادر املياه، 
وال ننسى قول الرئيس املصري الراحل 
أنور السادات أنه كان على استعداد ألن 
يحارب إلى آخر جندي مصري وفي 
آخر الدنيا إذا تعرض النيل للخطر أو 
لسيطرة دولة ما، فاملاء نعمة كبرى وآن 
األوان لنفتح ملفه فإذا كان استهالكنا 
من املاء قد بلغ هذا احلد اخلطير وأصبح 
استهالك الفرد علينا أعلى استهالك في 
العام فالبد من وقفة متأنية في سبيل 
ترشيد االستهالك في الكويت من املياه.

من أبرز األخالقيات التي تنعكس 
على الفرد احترامه لقيمة الوقت، فقد 
ذكرت أهمية الوقت في القرآن الكرمي 
مبواضع كثيرة وبعبارات مختلفة في 
القرآن الكرمي منها: (الدهر – احلني – اآلن 
– األجل – األحد – السرمد – العصر...)، 
والتي لها عالقة بالكون، والبعض اآلخر 
باإلنسان من حيث منط حياته وعيشته 

وعبادته وسلوكياته العامة.
 يقول اهللا تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين 
لم يبلغوا احللم منكم ثالث مرات من 
قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صالة العشــاء 
ثالث عورات لكم ليس عليكم وال عليهم 
جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم 
على بعض كذلك يبني اهللا لكم اآليات 
واهللا عليم حكيــم )-  « النور- ٥٨»، 
فاآلية فيها توجيه إلى أهمية الوقت في 
تنشئة األبناء عليها من خالل االستئذان 
في الدخول على والديهما في األوقات 
الثالث املذكــورة باآلية.  فالوقت هو 
عمر اإلنسان وقيمة وجودة في احلياة، 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول
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