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وقفة

د.عادل رضا

قوافل التطوع اإلنساني للخارطة العاملية تعني الكثير، 
حيث إنها متثل طوق النجاة للكثير من البشر وقت الكوارث 
وامللمات البيئية والطبيعية وغيرها، وال يقدر هذه القوافل 
حق تقديرها أو يشعر بقيمتها أكثر من املتعرض للكارثة، 
حيث يقيمها بالدعاء الصادق ملن يجودون بها وللعاملني 
عليها بكل مشاعرهم اإلنسانية ودورهم في تفعيلها وتعددها 

سلماً أو حرباً!
والختصار هذه األدوار، فإن املعني هنا هم أهل ديرتنا 
حكاما ومحكومني سابقا والحقا، والذين اشتهروا بفزعتهم 
املتواصلة لنصرة بلدهم سواء بقوافلنا اخليرية واإلنسانية 
بكل مسمياتها ودورها خارج وداخل هذا الوطن الغالي، أو 
عندما حل العدوان الغاشم على تراب أرضنا وأهله املساملني، 
منذ بداية ذلك الكابوس وحتى نهايته، حيث هب املواطنون 
في كل مكان دفاعا للمشاركة في قوافل التطوع بالتنسيق 
السري والعلني مع إدارات الدولة املعنية بفرق التطوع، وكان 
ذلك من جميع أهل الكويت مبختلف شرائحهم وأعمارهم 
وتخصصاتهم، بكل اقتــدار وتالحم ومتيز، فخفف ذلك 
من جروح وطننا وآالمه وتبعاته، حتى حانت ساعات دحر 
العدوان وحترير أرضنا من أنياب عدوها البعثي الصدامي!

وبقيت عزة الكويت وكرامتها تاجا وفخرا من املساهمني 
في قوافل التطوع بتميزها عفوية كانت ورسمية، وما النصر 
إال من عند اهللا، بإخــالص متطوعيها وطاعتهم للرحمن 
وحرصهم على خدمة للوطن الغالي في كل ظروفه وأحواله.

وال تزال هذه املشاعر واألحوال اإلنسانية في استنفار 
ضد كل األخطار الطارئة داخل وخارج الوطن مع كل األحوال 
اإلنســانية، آخرها كارثة «كورونا» التي حلت على العالم 
قبل أكثر من عام ونصف العام، وال تزال قوافلنا التطوعية 
اإلنسانية تؤدي واجبها بكل سالسة وجدارة داخل الوطن 
وخارجه، بكل اعتزاز ومتيز عبر جلانها الرسمية والشعبية 
ملا ينفع اإلنسان أينما كان حتت راية الكويت بالد العرب 
واألعاجم، كما وصفها املغفور له بإذن اهللا أميرنا الراحل 
عبداهللا السالم، طيب اهللا ثراه، ووصيته بدستورنا خيرا في 
كل ظروف، لضمان حياة إنسانية كرمية جيال بعد جيل، 
مهما تداخلت الظروف وتغيرت األحوال، فالقيادة احلكيمة 
الرحيمة اإلنسانية تلبي تلك الوصايا اإلنسانية باسم هذا 
الوطن الشهم الوفي ألبنائه وللمقيمني األوفياء املخلصني 
وكذلك املتطوعني في مختلف القوافل اإلنسانية بال تكلف 
وال نكران الستمرار دورها املطلوب حاليا ومستقبال ملن 

كرمهم الرحمن الرحيم، بسالمتكم.

ال أحد ينكر أن أزمة كورونا أحدثت سلبيات كثيرة، من 
إصابات أدت إلى فقد األرواح إلى ارتفاع معدل التشغيل في 
املستشفيات واستنزاف الطاقة الطبية لدينا، حتى أصبح 
هناك الكثير من املشاكل التي تواجه القطاع الصحي، ومن 
الضروري إيجاد حلول مواتية لها حتى ال يتضرر املجتمع 

ويتأثر القطاع الطبي لدينا.
اليوم وبعد ظهور أزمة كورونا ظهرت على الســاحة 
مشكلة نقص الكوادر الطبية، فلم يعد الطاقم الطبي لدينا 
قادرا على تشغيل كل املستوصفات واملستشفيات، األمر 
الذي أحلق ضررا باملجتمع، هذا فضال عن قرارات وزارة 
الصحة املتكررة مبنع العاملني من احلصول على إجازات، 
األمر الذي أرهق الطاقم الطبي بشكل كبير، واالستمرار في 
هذا النهج بالتأكيد مرفوض ألن اإلنسان لديه طاقة للعطاء 
لها حدود، ومن الضروري عدم إرهاق الطاقم الطبي بهذا 
الشكل حتى ال تتضرر صحة العاملني في وزارة الصحة، 
وعليه فمن الضروري أن يتم تعزيز الطاقم الطبي بأطباء 
وممرضني من اخلارج حتى تتمكن وزارة الصحة من عودة 

قطاعاتها للعمل بصورة منتظمة كما في السابق.
ال أحد ينكر أن هناك قطاعات من املســتحيل أن يتم 
من خاللها االســتغناء عن الوافدين مــن اخلارج، وذلك 
للنقص الشديد في الكوادر الكويتية بها، فلدينا على سبيل 
املثال نقص شــديد في عدد الطبيبات النساء، وهو األمر 
احليوي واملهم النقاش فيه، وذلك ألن شريحة كبيرة من 
نساء املجتمع ال تفضل الكشف لدى الطبيب وتريد طبيبة 
امــرأة، وعليه فليس كل التخصصات لدينا فيها طبيبات 
ومن أبرزها أمراض العظام واجلراحة واألســنان والقلب 
وغيرها، فعدد النساء فيها قليل جدا وهو الذي تسبب في 
أزمة كبيرة لدى فئة كبيرة من النســاء ألن أغلب النساء 
لدينــا محجبات وبالتالي ال يجوز الكشــف لدى الطبيب 
الذكر إال في احلاالت احلرجة التي قد تتعرض فيها حياة 
املرأة للهالك، وعليه فمن الضروري لوزارة الصحة تعزيز 
الكوادر الطبية بعناصر نسائية حتى ال حترج نفسها مع 

فئات كبيرة في املجتمع.
األمر اآلخر الذي أحدثته أزمة كورونا على القطاع الطبي 
هو نقص األدوية، فأدوية كثيرة فقدت من األسواق وغير 
موجودة حتى في املستودعات الطبية، األمر الذي يجعلنا 
نتساءل عن األسباب، ألن حركة الطيران والشحن مستمرة 
وال داعي ألن تفقد هذه األدوية من األســواق واستبدالها 

ببدائل ليست باجلودة ذاتها.
نعي متاما املسؤولية الكبيرة امللقاة على كاهل وزارة 
الصحة والعاملني لديها، وهم بالتالي يشــكرون على كل 
اجلهود التي يقومون بها إال أن األمر يستلزم دعم لوزارة 
الصحة بصورة أكبر أوال بتعزيز امليزانية املخصصة لوزارة 
الصحة، هذا فضال عن التنسيق مع اجلهات املعنية لتذليل 
كل املعوقات التي تعتريهم فهم بحاجة إلى تذليل العقبات 

وتعاون بشكل أفضل.
نعرف متاما أن الضغط الكبير على مستشفيات وزارة 
الصحة ألنها أفضل من املستشفيات اخلاصة، وهذا أمره 
عجيب فالوضع لدينا يسير عكس العالم فنجد أن املستشفيات 
احلكومية أفضل من اخلاص ولديها إمكانيات أكبر وكفاءات 
في العاملني أكثر، وهو األمر الذي ناقشنا تداعياته مرارا 
إال أن القطاع اخلاص لم يعالج نفســه ولم يعزز إمكانياته 
لتنافس املستشفيات العاملية، على الرغم من كل الدعومات 
املقدمة للقطاع اخلاص لكنه لم يغن عن «العالج باخلارج».
لذا فإن اإلســاءات املتكررة للقطاع الصحي احلكومي 
فيهــا جتن كبير على مستشــفيات احلكومة وذلك ألنها 
تتبع استراتيجية معينة في العالج لتتمكن من خاللها من 
احملافظة على صحة اإلنسان ملدة أطول، فال تكثر من إعطاء 
األدوية التي قد تعالج بصورة سريعة، لكن لها ضرر على 

املدى البعيد على صحة الفرد.
ومن املؤســف حقيقة أنه عند حدوث أي خطأ طبي، 
وهو وارد في كل املستشــفيات حتى العاملية، يتم توجيه 
سهام النقد الى جميع مستشفيات وزارة الصحة وننكر 
املجهود الكبير الذي يقوم به العاملون فيها، فال أحد فيها 
يتعمد التسبب في وفاة أحد، فاألعمار بيد اهللا وحده هو 
الذي يحيي ومييت، واليقني بذلك األمر من العقيدة وهو 

اإلميان بقدرة اهللا وحده.

الشيخ جابر  يبدو أن مستشفى 
األحمــد، أصبح رمزا لــكل الكوادر 
لتمريض وتعافي  املتفانيــة  الطبية 
املصابني بجائحة «كورونا- ١٩»، أينما 
كانوا. ومن ميضي أياما على سرير 
العالج في هذا املستشــفى «عافاكم 
اهللا، وشافى املصابني» يدرك مباشرة 
اجلهود اجلبارة لهم طيلة ٢٤ ساعة 
في جميع األيام، وفي مواجهة مباشرة 
ألخطار العدوى ونقلها إلى عوائلهم، 
وتعاطفهم مع أنني املرضى، وصمودهم 
العاطفي مع حشرجة املوتى (رحمهم 
اهللا)، وفي وقت ال يزال العالم عاجزا 
عن إيجاد العالج الناجع، سوى تقوية 

جهاز املناعة لدى املصاب.
واألكثر عجبا، انهم صامدون مع كل 
اإلهانات واالنتقادات غير البناءة، من 
بعض السياسيني واألهالي، ال تبرير 
لألخطاء الطبية املثبتة، لكن تعميمها 
ونشرها كوسيلة النتهاك اجلهاز الطبي 
يعد إساءة بالغة للجهود الكبيرة التي 
تبذلها هذه الكوادر الطبية، التي متثل 
شريان صحة املجتمع، وركن صمود 
الدولة في مواجهة هذا الوباء الشرس!

أضف ألي ذلك كثرة احلساد حولهم 
بسبب مكافآت مستحقة طال انتظارها، 
وتكالب عليها متنفذون وأكلة األموال 

غصبا.
وأخيرا: ال أعتقد أنه من احلصافة 
أن تستعجل وزارة الصحة ملقاضاة 
رجل شيبة مكلوم بفقد فلذة كبده، لكنه 
بالغ وتطاول، ورمبا دفع إلى ذلك دفعا 
من ذوي األهداف املريضة، فلو ذهب 
إليه الوزير أو من ينوب عنه ملواساته 
وأخذ ما في خاطره، من املؤكد أن هذا 
الرجل املنفعل سيشعر بعظم اإلساءة 
لألطباء الفضالء، وسيبث رسالة مماثلة 
فيها اعتذار وأسف وندم عما بدر منه!

النجاح ليس حالــة «عاطفية»، او 
متنيات «شــاعرية» بــل هو ظروف 
موضوعية، وخطط تطبيقية، وإرادة 
«تنفيذ»، وتواصل إعادة صناعة النجاح 
سيتكرر حتما، ما دامت هناك «رغبة» 
والتزام مبا هــو مكتوب في القواعد 

العاملية املعتمدة الضابطة للجودة.
ودولة البحريــن الغالية هي أحد 
أمثلة النجاح واســتمراره على أرض 
الواقع التطبيقي فيما يختص مبجال 
الصحة العامــة والطب الوقائي، فهي 
«قصة جناح» متجــددة وقدمية في 
هذه املسألة وهذا ما يجعلها تخصص 
املوارد املادية والقدرات البشرية في 
هذا املجال حمايــة للمواطن واملقيم، 
فالتركيز علــى الوقاية من األمراض 
يحمي املال العــام ويقلل من التكلفة 
العالية للطب «العالجي»، وهذه إيجابية 

يجب اإلشارة إليها.
ومن هــذا كله يتم اســتخالص 
الدروس وخاصة مبا حصل مع تعاملها 
مع أزمــة وباء الكورونا، حيث قدمت 
الدروس لآلخرين، من حيث التزامها في 
البروتوكوالت العاملية املعتمدة، وما هو 
متعارف عليه بالدليل اإلحصائي الطبي 
من أنظمة التعامل مع الوباء، ولنالحظ 
مسألة مهمة في أنها استطاعت توفير 
«جميع» أنــواع التطعيمات والطعوم 
املتوافرة في العالم، وختمتها «مسكا» 
إذا صح التعبيــر عند حصولها على 
«ثقة» دولة عظمى مثل جمهورية روسيا 
لقاح  االحتادية، وأخذت حق تصنيع 
سبوتنيك التابع ملركز غاماليا احلكومي، 
وهذه خطوة ممتازة ليس لدولة البحرين 
فقط بل جلميــع دول اخلليج ضمن 
ركائز بناء صناعة لألدوية واللقاحات 

تخدم املنطقة العربية بأكملها.
إن جناحات دولة البحرين الغالية 
ليست حالة طارئة أو وليد الصدفة، بل 
هي تكملة لـ «نهج» وإكمال لـ «مسيرة»، 
وتواصل جناحها عبر «احلركة الطبية 
البحرينية» مع التصدي لوباء كورونا 
فهي حلقة من مسلسل جناح «متكرر» 
العامة،  الطب «الوقائي» والصحة  في 
ومنها «منع التدخني» في األماكن العامة، 
حيث مت ذلك في صورة واضحة، من 
حيث نــص القانون، وكذلك التطبيق 
الواقعي على «اجلميع» بدون استثناء أو 
تساهل وكانت من أوائل الدول العربية 

التي جنحت في ذلك.
واألمر نفسه تكرر بالنسبة لتطبيق 
«لبس حزام األمان» للوقاية من اإلصابات 
املرورية واألمثلة األخرى كثيرة، لذلك 
هناك «ثقة» في البحرين وفي حركتها 

«الصحية» على أرض الواقع.

نظرنا إلى اجلماعات األخرى لوجدنا 
عندهم جتاوزات تفوق ما يقع به العمل 

اإلسالمي.
إن التشهير بالعمل اإلسالمي يجب 
أن يواجه ويدافع عنه ألنه شــرعنا 
واألمانة التي فرضها اهللا علينا، وواجبنا 
جتاه ربنا الذي آمنا به، كما أن جميع 
املسلمني يجب عليهم نصرة دينهم 
وإخوانهم باإلسالم، وأن يلتمسوا لهم 
العذر مع حتقيق العدالة ومحاسبة من 

أخطأ ومكافأة من أحسن.
لن نكون خلفاء اهللا في األرض حتى 
نحقق دعوة اهللا للبشرية وندعوهم 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأال يكون 
ذلك هدفا يرميه أعداء اإلسالم ويعينهم 
عليه قوم آخرون من جلدتنا وأقرب 

الناس إلينا.

إن هذا النسق املعيشي ال يحتاج إلى 
أكثر من تلك االعتقادات لضبطه، وألن 
هذه االعتقــادات أيضا تعتبر مبنزلة 
عقود اجتماعية وسلسلة انقياد لهذه 

املجتمعات.
< < <

املدافعون عن التجمعات اإلنسانية 
البدائية يعزون ســبب وجودها إلى 
البشرى، وأن  احملافظة على اجلنس 
اإلنســان لم ينجح قط في غير هذه 

التجمعات إلنقاذ نفسه من اإلبادة.
وأنا أقول وإن كانوا محقني إلى حد 
ما لكن هذا ال يعدو كونه استســهاال 
لعمليــة البحث عن حلــول حقيقية، 
كما أن هذه العقيدة تستمد جذورها 
األنثروبولوجية مــن غريزة القطيع 
احليوانية األولى، وكأنها بشــكل أو 
بآخر محاولة لتأصيل وتسويق نظرية 
داروين الساقطة في التطور، خاصة 
عملية االنتقاء أو االنتخاب الطبيعي.

كما أن املدافعني عن وجود واستمرار 
هذه التجمعات البدائية يتذرعون بعامل 
الزمن وأنه كفيل بالتطور وإيجاد بدائل 
عن جتمعاتهم البدائية الحقا، وهذا غير 
صحيح، فالزمن ليس العامل الوحيد في 
التطور، فكم من حضارات قدمية جدا 
كانت متطورة مبراحل ماديا وفكريا 
البدائية  البشرية  التجمعات  أكثر من 

في عصرنا (املعرفي) احلاضر.

اجلميلة عن الطبخ الكويتي وتأثيره 
على العادات االجتماعية التي توارثتها 

األجيال.
ومما ال شــك فيه فإن الســالم 
االجتماعي قد يتحقق من خالل إحياء 
مثل هذه املناســبات بتبادل األطباق 
الشــهية. ولنشجب جميعا الوجبات 
السريعة واملشــروبات الغازية التي 
تسللت الى حياتنا وتسببت في أمراض 
السمنة والسكر واألمراض املزمنة غير 
املعدية والتي لم تكن معروفة سابقا 
ولنعمل جميعا من أجل إحياء تقاليد 
املختلفة  بأنواعه  الوطني  الطهي  فن 
وفي مختلف املناسبات فإن السالم 

قد يبدأ من البطون.
وإن كنا تعودنا على أن تتضمن 
قرارات األمم املتحدة العبارات القوية 
من الشجب والتنديد فإن ما يستحق 
الشجب هو السلوكيات غير الصحية 
الدهون  بالتغذية مثل زيادة  املتعلقة 
واألمالح والسكريات وخلو الوجبات 
من األلياف واخلضراوات والفواكه على 
الرغم من أهميتها للوقاية من أمراض 
القلب واألمراض املزمنة غير املعدية.

وللذين جتاوزوا العشرين عاما من 
العمل في الكويت أن تكون كفالتهم 
على أنفسهم «كفيل نفسه»، مع إمكانية 
جتديد اإلقامة ملدة ٥ سنوات، وذلك 
ليكون أقــل تقدير من الدولة لهؤالء 
من الذين أفنــوا حياتهم وجهودهم 

في خدمة الوطن.
وقد صدمنا بنشر اقتراحات في 
الصحف اليومية بأن هناك نية إلمكانية 
بقاء الذين جتاوزا الستني عاما بدفع 
مبلغ ألفي دينار للدولة كرسوم؟ هل 
ستقوم الدولة مبحل جتار اإلقامات؟

حل قانون الوافدين بسيط جدا، 
ولكن لوجــود تعــارض مع بعض 
املتنفذين هو السبب الرئيسي للتخبط 

في القرارات.
دور الدولــة يجب أن يقوم على 
االستفادة من تعداد سكان الوافدين 
اقتصاديا وأمنيا بدال من تهجيرهم. أين 
دور مجلس األمة في تقدمي االقتراحات 
املناســبة لتلك املشكلة، أم أن همهم 
احلالي فقط هو ترحيل الرئيســني، 

ولعبة الكراسي؟

إن هــذه االدعــاءات ال تعود إلى 
أدلة واقعية وثابتــة، وال يعني ذلك 
أن العمل اإلســالمي ومن يعمل فيه 
يخلو من األخطاء فكل ابن آدم خطاء 
وخير اخلطائــني التوابون، لكننا لو 

أو سياسي أو فكري، ألن هذا النوع 
بالضرورة يحل محل  التجمعات  من 

جتمعاته البدائية (القبلية والطائفية).
وعند دراسة الكينونة البشرية جند 
أن هذا الكائن الواحد مغروس في نفس 
اإلنســان أصال، وصفة متأصلة في 
ذاته يحاول تطبيقها على هذا الكون، 
بل أســتطيع القول إنها ثقافة لم تبدأ 
إال حينما بدأت املجتمعات البشــرية 

في التجمعات.
< < <

وهذه التجمعات البدائية ســاهم 
بتشكيلها كما أسلفت التقاليد واألعراف 
والقيم واالعتقادات، وقد ضبطت هذه 
التقاليد واألعراف والقيم واالعتقادات 
وحتى الوثنية واخلرافية منها العالقات 
االجتماعية في التجمعات البدائية، حيث 

غير املقبولــة التي نقرأ عنها من آن 
آلخر وتولع بها بعض املجتمعات مثل 
حساء احلشرات والزواحف وغيرها 
من األطبــاق العجيبة التي ال ميكن 

التفكير في تناولها يوما!
وبالطبع فإن لدينا تراثا ثريا في 
فن الطبخ الكويتي والعادات والتقاليد 
املرتبطة بالطبخ وتبادل األطباق الشهية 
بني األهل واجليران واألصدقاء مثل 
املكبوس واملطبق والهريس واجلريش 
بأنواعه  الطيب  واللقيمات واملــرق 
املختلفة، والــكل يحتفظ بالذكريات 

الكراجــات، وكم من هؤالء جتاوزت 
أعمارهم الستني عاما أو على وشك 
هذا العمر في معظم املهن الفنية والتي 

ال نستطيع سد مكانهم.
ملاذا ال تقــوم الدولــة بالعدول 
على هذا القرار، وعلى ســبيل املثال 
الشــركات والتجار  للذين ميلكون 
مــن الوافدين، ونقــوم بتصنيفهم 
كمستثمرين ومشاركني في نهضة 
الكويت اقتصاديا، وإعطائهم إقامات 

دائمة.

عالية ال يريدون إال رضا اهللا عز وجل 
وال يتقاضون أجرا وال منفعة، حتى 
خلق اإلسالم وقيمه لم يسلم من هذا 
االدعاء وهو الذي ارتضاه رب العاملني 

للمؤمنني.

وامللبس، حيث تســهم درجة التطور 
لهــذه األدوات مبعرفة درجة التطور 
االقتصــادي واالجتماعي للســكان 

واملجاميع البشرية.
< < <

وواقع التجمعات البدائية يتمحور 
حول فكرة القطيع التابع لرأس واحد 
متبوع، وواقع اإلنسان وفطرته األولى 
يأتيان من خلفية حب هذا الواحد القوي 
الذي يليق بأن يتبع ويطاع، فشــيخ 
القبيلة واحد وامللك واحد واألب واحد 
وقائد احلرب واحد، وال وجود لقائدين 
أو رئيسني في عقلية وتصور أصحاب 

هذا املنهج الهرمي.
وبطبيعة األشياء يسعى هذا الكائن 
الواحد املطاع، إلى تدمير أي جتمع مبني 
على أساس جماعي أو فني أو علمي 

يزيد على ٩ مليارات من األفواه التي 
ينبغي إطعامها حتى وإن كان العالم 
ينتج بالفعل من األغذية ما يكفي للقيام 
بذلك لكن ثلث هذه األغذية يهدر أو 

يفقد في عملية اإلنتاج.
لذلك فإن العالم بحاجة ألن يكون 
حذرا في استخدام موارده الطبيعية 
كمنتجني وأكثر انتقاء لكيفية اختيار 
الطعــام كمســتفيدين. إننا ننتظر 
لنشارك العالم في هذه املناسبة العاملية 
لتذوق ما لذ وطاب في يوم فن الطبخ 
املســتدام مع جتنب بعض األطباق 

توجد عوائل وافدة بالكويت منذ 
األربعينيات واخلمسينيات والستينيات 
الكويت، ولكن  وشاركوا في نهضة 
لألســف يصدر قرار مجحف غير 
مدروس ينهي حياتهم بحجة تغيير 

التركيبة السكانية للوافدين.
هل بالفعل فكرت احلكومة بجدية 
في فكرة تطبيق هذا القانون املجحف؟ 
حتى ال نفاجأ بعد ذلك بأنه ال يوجد 
خبازون وال خياطــون وال فنيون 
لألدوات الصحية والكهربائية وأصحاب 

القاعدة الشرعية والقانونية تقول 
«املتهــم بريء حتى تثبــت إدانته»، 
ولتحقيق هذه القاعدة البد من حتقيق 
عــادل يثبت ذلك، كمــا ال يؤخذ من 
النقل ما ليس بحق وليس له أســاس 
من الصحة وال تتدخل حظوظ الذات 

في ذلك.
لقــد عانى العمل اإلســالمي في 
جميع مجاالتــه كالدعــوة والعمل 
اخليري واألخالق واألشــخاص من 
االتهامات تارة باإلرهاب وبالسرقات 
تارة وباحملسوبية أخرى وغيرها، وكل 
ذلك نابع من حقد وحسد على التميز 

الذي نراه في العمل اإلسالمي.
البعض يشكك في رجال  كما أن 
هذا العمل، علما أنهم من خيرة الرجال 
وأصحاب خبرات طويلة ومراكز قيادية 

العلوم  الباحثــون فــي  يدلــل 
االجتماعية، الســيما علم االجتماع 
واألنثروبولوجــي بتعبير التجمعات 
البدائية (Primitive society)، على معان 
متقاربة في شؤون ومتباعدة في شؤون 
أخرى، ويكون استخدام هذا التعبير 
للتدليل على املجتمعات اإلنسانية التي 
لم تعرف الثقافة املادية والعلوم املدونة، 
أو احلضارة التي لم يستخدم أفرادها 
لغة حتتوي على حروف مكتوبة، فيكون 
انتقال املــوروث احلضاري الى هذه 
التجمعات كالتقاليد واألعراف والقيم 
واالعتقــادات من األجيال الســابقة 
إلى الالحقة بواســطة صدور الرجال 

والوصايا الشفوية.
ويحتفــظ األفراد فــي ذاكرتهم 
بالصور العقلية والتصورات الذهنية 
التي يشــرحها لهم من سبقهم خالل 
لهم بوصلة  مسيرة حياتهم، فتعتبر 
التوجيه في احلكم على األشياء وفي 
القدرة على التفريق بني أصناف السلوك 
االجتماعي، والتمييز بني ما هو صالح 

وغير صالح.
التجمعات  كما يســتخدم تعبير 
البدائية للتدليل على املجتمع اإلنساني 
الذي ينعدم فيه استخدام القواعد الفنية 
واإلجنازات التقنية بسبب عدم القدرة 
على تطوير األدوات خاصة في مجال 
صناعة وإنتاج السالح والدواء واملأكل 

العامة لألمم  اعتمدت اجلمعيــة 
املتحدة في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦ قرارها 
رقم ٢٤٦/ ٧١ وحددت به يوم ١٨ يونيو 
ليكون احتفاال دوليا بيوم فن الطبخ 
املستدام ليسلط الضوء على التعريف 
بأن فن الطهو هو تعبير ثقافي يتعلق 
للعالم  الطبيعــي والثقافي  بالتنوع 
والطبخ املســتدام له دور كبير في 
تعزيز التنمية الزراعية واألمن الغذائي 
الغذائي املستدام  والتغذية واإلنتاج 

وحفظ التنوع البيولوجي.
إن الطبخ يشير إلى الطعام واملطبخ 
احملليني، واالســتدامة هي فكرة أن 
يتم ذلك بطريقة دون هدر للموارد 
الطبيعية، وميكن اســتمرارها في 
املســتقبل دون أي ضرر للبيئة أو 
الصحة. وقد تعودنا من منظمة األمم 
املتحدة على القرارات السياسية، ولكن 
يبدو أن فن الطبخ املستدام واالحتفال 
به على مســتوى العالم سيكون له 
املردود اإليجابي على السالم العاملي 
وفــض النزاعات وإنهــاء احلروب 
والصراعات، وقد خصص هذا اليوم 
حيث من املتوقع أن يكون في العالم ما 

استيقظت من النوم بحلم مزعج 
وهو قرار من الدولة التي أحب السفر 
عليها بشكل دائم، وذلك بصدور قرار 
يشمل عدم إمكانيتي السفر إلى تلك 
الدولة بحجة أن عمري جتاوز الستني 
عاما، وعلي أن أصفي جميع ما أملك 
من عقارات وأموال في البنوك خالل 

عام فقط لتسوية جميع ممتلكاتي.
فعــال احللــم كان مزعجــا لي 
واستغربت كيف ال تسمح لي السلطات 
بالسفر لتلك الدولة، وأنا كويتي وأملك 
من املال الكثير وأســتطيع الدخول 
لدولتي الثانية ولي فيها ذكريات جميلة، 
وكيف تتصرف تلك الدولة مع محبيها 
ونحن نخطط كل سنة للذهاب إليها 

مع األهل واألصدقاء.
حلمي املزعج هذا أصبح حقيقة، 
حال الوافدين املســاكني من التجار 
والفقراء العاملني خلدمة وطني الكويت، 
والذين قاموا بسد النقص في جميع 
املهن والوظائف لسنوات حتى أفنوا 
شبابهم إلى أن أصبحوا شيوخا، وكثير 
منهم ال يعرفون دولهم كثر الكويت.
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