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حماد مشعان النومسي 

بداية، نبارك لألمة اإلســالمية أفرادا وجماعات بعودة 
هذه املناسبة الربانية بكل معانيها، وهي احلج األكبر طاعة 
للخالق من املخلوق عبر القرون واألزمان وأحوالها وتغيرات 
أطوارهــا عادات وعبادات، طمعا فــي رضا اخلالق العظيم 
الذي في النهاية يرجع األمــر كله إليه وحده، كما ورد في 
الكتب السماوية، ختامها القرآن الكرمي بحكمة اخلالق العظيم 

للمخلوق الضعيف أمام قدرته وعظمته.
وما حل أخيرا بالبشــرية يعيد اجلميع إلى تدبر عظمة 
اخلالق خاصة مع أحوال الڤيــروس املجهري الذي حتدى 
البشرية حتى أعياهم مبناظيرهم، ومختبراتهم، ولقاحاتهم، 
ومحاوالتهم كبشر أنهم بظنهم واختراعاتهم قادرون عليه إال 
برحمة وحكمة عظمى لرحمن رحيم، إلزالته وحسم حاالته 
بأمــره «كن فيكون لوكنتم تعلمــون»، أما حكمة األضحى 
كمناسبة وعبادة فقد تكلم عنها املختصون بأمورها الشرعية 
عبر القرون ورموزها أحسن القصص وأبرزها للعاملني تدبرا 

وطاعة وقناعة.
أمــا األضحية قد وردت في اآليــات العظيمة، إذ يقول 
املولى عز وجل (وفديناه بذبح عظيم)، وفيها تكرمي وتدعيم 
للمخلوق عند خالقه، كما أنها تعد أمنا وأمانا لإلنسان الذي 
كرمه الرحمن وأحسن خلقه وصورته ونبهه إليها في محكم 
التنزيل الكرمي، أو كما قال أهل العلم الشــرعي حولها بعد 

رسائل رسله وأنبيائه متعاقبني، عليهم السالم.
وفي شــعيرة األضحية الكثير من الدروس والعبر في 
هذه األيام مع األزمات اليومية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، 
فرغم تطور عالج األســقام ومواجهة املعضالت اجلراحية 
والعالجية باملختبرات الطبية! لكن لألسف يوازي ذلك القتل 
واالنتقام وفنون اإلجرام إلزهاق األرواح التي حرم اهللا قتلها 
إال باحلق عدال وقانونا وشريعة ربانية تعني القصاص العادل!
وعلى أرض الواقع تكثر الصراعات الدولية، واحلروب 
الدمارية، بتصفيات عرقية، وجســدية، ال يعلم القاتل في 
كثير منها ملاذا قتل! وال املقتول بأي جريرة مت قتله! وجتاوز 
هذا القتل والتضحية باألرواح ملعنى معاكس بقصد «الكفاح 
وتسويق السالح أي كان نوعه ومقاصده فهو مدفوع الثمن!».
واألدهى من كل ذلك وغيره اليوم هو تفشي كبسوالت 
وأقراص السموم املخدر وتعاطيها الذبح والقتل العلني وتبرئة 
بعض املجرمني بحجة «أنه متعــاط أو مدمن أومنحرف!»، 
لتطول بالتقادم تبرئته من جرميته الشــنعاء وقتله أرواحا 
خضراء يتم إزهاقها، لو تدبر عقــالء القرار ونفذوا احلد 
العادل ســريعا لتوقفت هذه اجلرائم عن مجتمعات تخشى 
خالقهــا وتكرم بالهدي الرباني إنســانياتها طاعة للرحمن 
ومواسم أضحيتها طالت أعماركم (ولكم في القصاص حياة 

يا أولي األلباب) ڈ.

اليــزال الضغط على القطاع الصحي شــديدا لدينا في 
ظل ارتفاع معدالت اإلصابة بڤيــروس كورونا فقد جربت 
احلكومة جميع احللول بــني فرض حظر كلي ثم جزئي مع 
إغالق األنشطة، إال أن كل الطرق لم تثبت جدواها واإلصابات 
على حالها بل إنها في ازدياد، إذن ما احلل األمثل في التعامل 

مع مثل هذه األزمة؟
أجــد أن العديد من األطباء لديهم رؤية مختلفة عن التي 
تســير عليها أغلب دول العالم وهي عكس اإلغالق، أال وهي 
زيادة ساعات فتح األسواق واألنشطة، فبعض األطباء يجدون 
أن اإلغالق يتسبب في تكدس األفراد على عكس االنفتاح فهو 
أفضل ألنه لن يتســبب في التزاحم احلاصل اآلن باألسواق 
وســيؤدي إلى حتقيق التباعد االجتماعي املطلوب نظرا ألن 
حينها سيقل الزحام بشكل كبير ولن يضطر األفراد للتواجد 
في ساعه محددة بشكل كبير قبل أن تغلق األسواق واحملالت.
ومبا أننا جربنــا نظرية اإلغالق واحلظر والتي لم تثبت 
جدواها بل على العكس زادت من معدالت اإلصابة وعليه فإن 
األفضل جتربة الطريقة األخرى أال وهي زيادة ساعات فتح 

األسواق واحملالت واألندية منعا للزحام.
حيث إن الذي يزور األســواق واملقاهي والنوادي اليوم 
يجدها مكتظة على غرار األيام التي سبقت كورونا فلم تكن 
بهذه الصورة التي عليها اليوم وعليه فإنه من املجدي لو مت 

األخذ بهذا االقتراح لعله يثبت فاعليته.
وباألخص أن اليوم نسبة كبيرة من الشعب قد تطعمت 
وهم بالتالي محصنــون، وعليه فإن من تصيبه كورونا لن 
يتأثر كغير احملصنني فأغلب احلاالت احملصنة التي أصيبت 
بكورونا أصيبت بصورة طفيفة وكأنها إنفلونزا عادية وهللا 

احلمد ولم يتطلب دخولهم للمستشفى.
ذلك ألن العودة للحياة الطبيعية أمرها ضروري فليس من 
املنطق االستمرار على هذه احلال بالتأكيد ألنه لم يحدث في 
التاريخ القدمي أو املعاصر ما نشهده اليوم من تعطيل األعمال 
واالنهيار االقتصادي والتعليمي فبالتأكيد نحن بحاجة ماسة 
إلعادة النظر في توجيهات منظمة الصحة العاملية ألن ما يتم 
توجيهه من قبلهــا من تعليمات حملاربة الوباء تعليمات غير 
مجديــة ولم تقلل من عدد اإلصابــات إذن ليس من املجدي 
االســتمرار باألخذ في توجيهاتها بالتأكيد وهو أمر منطقي 
وذلك ألن قطاعات كبيرة في املجتمعات تضررت وكما وجدنا 
أن العنف واجلرمية واالنتحار واألمراض النفســية تفشت 

بشكل كبير.
وعليه فإننا بالتأكيد نرفض إمالءات منظمة الصحة العاملية 
وباألخص ان كثير من الدول بدأت تعيش حياتها بصورة طبيعية 
ألننا بالتأكيد لن نتمكن من السيطرة على ڤيروس ومرض 
من اهللا سبحانه فهناك أناس كثيرة أصيبت وهم في بيوتهم.

إذن لغة املنطق والضرورة احلتمية تفرض علينا العودة 
للحياة الطبيعية ألن األمراض ســهم من اهللا يصيب به من 
يشــاء وما نحتاجه هو التوكل على اهللا وبذل األسباب التي 

تساعدنا على الوقاية بقدر املستطاع.
أما كون هناك أناس يرفضون التطعيم فنقول لهم إذا كانت 
مخاوفكم بسبب أن هذا العقار لم ينتجه مسلمون وقد تكون 
مؤامرة فنقول لهم إن هذه كلها خزعبالت وأوهام ضاله فكل 
العالجات التي نتناولها حتى البندول من إنتاج غير املسلمني 
وكل شيء في حياتنا من إنتاج غير املسلمني ثم إن اتهام أطباء 
ومخترعني لألدوية اجتهدوا وبذلوا قصارى جهدهم ليكتشفوا 
لنا لقاحا ينقذ حياتنا وتدفع الدولة مليارات حتى توفره ثم بعد 
ذلك نقول إنها مؤامرة فهذا أمر مؤسف حقيقة، وهذا ال يوجد 
إال في عقلية البعض منا وذلك ألن غير املسلمني ال ينظرون 
لنا بهذه النظرة فهم يفكرون في اإلنسانية والبشرية فليس 
معنى أن هناك من يخالفني الدين والعقيدة فإنه أصبح عدوا 
ويريــد أن يقتلني قال اهللا في كتابه الكرمي (لكم دينكم ولي 
دين)، فهل أمرنا اهللا أن نظلم ونشكك فيمن يخالفوننا الدين 

والعقيدة؟ بالتأكيد ال.
أما اعتقاد البعض بأن الصهاينة هم منتجو اللقاح فأطمئنهم 
بأنه ليس من إنتاجهم ألنهم ليســوا علماء ليخترعوا دواء 
لذا فمــن يرفض اللقاح عليه اليوم أن يبادر بالتطعيم بعيدا 

عن األوهام.

صفات الشــعوب أو صفات 
التطور  تتمايز عادة بني  البشر 
والتقهقر والتدافــع والتراجع، 
وتختلف زمانيا ومكانيا وبيئيا 
وثقافيا بحسب ما يقدر لها من 

معطيات ومقومات.
والشعوب تختلف بطبيعتها 
إلى شعوب ثائرة وخائرة وحائرة 
وشــعوب أخرى آملــة وعاملة 
وخاملة وهي بال شك إما شعوب 

مستهلكة أو منتجة.
والفلسفة الكونية أساسا قامت 
على االختالف والتباين، فعندما 
خلق اهللا البشــر جعلهم شعوبا 
وخص كل شعب بصفات محدودة 
ومعــدودة، بحيث يندر التماثل 
بينهــم، او حتى بني فردين من 

نفس املجموعة البشرية.
أن يكون تنوعا في  املقصد 
التفكير والرغبــات والقدرات، 
ينشئ تنافسا مشروعا لتحقيق 
إجنازات ترفع من شأن السابقني 
وتفيد الالحقني ويتعزز به التكامل.
أن يكون  وأراد اهللا كذلــك 
اجلنس البشري مختلفا عن بعضه 
ففرض علــى عقولهم وميولهم 
واهتماماتهم أن تختلف وتتوزع 
حول الكثير من املواضيع، كما أن 
الكم املعرفي والعقائدي واألخالقي 
لدى الشعوب يشير إلى احلكمة 
التــي خصها اهللا لكل شــعب. 

بصفات خاصة به.
< < <

وهناك دراســات تؤكد على 
مصطلح «الشــخصية اإلثتية» 
اخلاضــع لألنظمة الرمزية مثل 
امليثولوجيا وأيضا هناك دراسات 

أخرى ترفض ذلك املصطلح.
ونحن بإمكاننا التأكيد على أن 
الثوابت حرفيا ال ميكن تطبيقها 
على السلوك اإلنساني، إمنا ميكن 
االتفاق على أن بعض التصرفات، 
مثل األخالق والعادات والتقاليد،، 
تعتبر صفات عامة، رغم تغيرها 
السياســية،  الظروف  بتغيــر 

واالجتماعية.
ودائما الشعوب واملجموعات 
البشرية التي تنتمي لنفس العرق 
املنطقــة اجلغرافية تتصف  أو 
بصفات شخصية وسيكلوجية 

واحدة.
< < <

والصفات العامه للشــعوب 
متأثره بالدول دائما، فكلما كانت 
الدولــة عادلة، وكان هناك نظام 
اجتماعي وسياسي واقتصادي 
عادل، كان الشــعب أكثر أخالقا 
وتســامحا، والعكس صحيح، 
فالشعوب املقهورة تسوء أخالقها، 
ألن قهر الشعوب ال ينتج التحضر 
والرقي والتقدم، إمنا ينتج سوء 
إلى فناء  الذي يــؤدي  األخالق 
املجتمعات، وهذه الفكرة دقيقة 
جدا حيــث إن األخالق مصدر 
رئيســي ألي تشريع، وهي من 
أسباب تقدم أي مجتمع ومن ثم 

بقائه.. كما قال ابن خلدون.
وحتدث ابــن خلدون أيضا 
ببيئته وأثر  عن عالقة اإلنسان 
املناخ في طبائع الشعوب، وذكر 
أن للبيئة الطبيعية األثر األول في 
تكوين الصفات النفسية للشعوب، 
وإكسابها طبائعها وخصائصها، 
فــاألمم تختلــف فــي ألوانها 
ونشاطاتها وشــجاعتها وكثرة 
عددها أو قلته وما فطرت عليه 

من الطبائع باختالف مساكنها.
األقاليم  تأثير  وكذلك شرح 
اجلغرافية في حياة اإلنســان 
حيث قسم العالم إلى سبعة أقاليم 

مناخية وكل له تأثيره.
ابــن خلدون  ولــم يكــن 
الوحيد الــذي بحث تأثير املناخ 
والتضاريــس في شــخصية 
اإلنسان والتكوين البدني له، فقد 
سبقه أرسطو بتناوله الفرق بني 

سكان أوروبا وآسيا.
فسكان أوروبا كما وصفهم 
التي كانت  بالشجاعة  يتميزون 
أساس حريتهم، لكنهم في الوقت 
نفسه يفتقرون إلى املهارة باإلدارة 
والتنظيــم وبالتالــي يفتقدون 
الســيطرة واإلمساك  إلمكانية 
بزمام األمور، بينما سكان آسيا 
لديهم الفكر واملهارة الفنية لكنهم 
يفتقرون إلى اجلرأة مما جعلهم 

محكومني بغيرهم..
اعتبر قومــه اإلغريق  وقد 
أمة وسطا بني آسيا وأوروبا مما 
جعلهم يجمعــون بني مميزات 

املجموعتني.
< < <

ختاما: قال الرســول ژ: «تقوم 
الساعة والروم أكثر الناس ذلك 
ألن فيهم خصاال أربعا، إنهم ألحلم 
الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة 
بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد 
فرة، وخيرهم ملســكني ويتيم 
وضعيف وخامسة حسنة جميلة.. 

أمنعهم من ظلم امللوك».

كل هذا بسبب شخص هز الوعاء 
بالغيبــة أو النميمة ســواء ملصلحة 
شخصية تخصه أو كبت في قلبه أو 

مرض في نفسه يتملكه.
يقول اهللا عز وجل: (يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمني) (٦) احلجرات ويقول 
الرسول ژ، «التؤدة في كل شيء خير 

إال في عمل اآلخرة».
هنــا البد من البحــث عن العالج 
الشافي والتأني الكافي في اتخاذ القرار 
املناسب وتقدمي احملبة والعالقة الطيبة 
على نزعات النفس والشيطان فكم من 
شخص خسر الكثير بسبب االستعجال 

في احلل!

لكل من يعيش على أرض الوطن فهم 
وقود الكرامة للوطن ورمز الشجاعة أمام 
الغزو العراقي اآلثم والذي أحدث زلزاال 
كبيرا في منطقتنا وفي العالم كله. وإننا 
ال نبالغ إذا قلنا أن آثار الغزو العراقي 
اآلثم لم متحها العقود الثالثة التي مضت 

على تاريخ ذلك الغزو املشؤوم.
وال يســعني إال أن أبارك ألهالي 
الشهداء، فقد قال اهللا سبحانه وتعالى 
آياته الكرمية: (وال حتسنب  عنهم في 
الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون) «آل عمران: ١٦٩».

أعزي كل من فقد عزيزا أثناء الغزو 
العراقي اآلثم، بــل أعزي جميع أهل 
الكويت ملن فقدوا أثناء ذلك الغزو الذي 
لم يعرف معنى األخوة أو اجليرة، وأدعو 
اهللا أن يرحم جميع شــهدائنا األبرار 

و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

مثال وضع املجرمني اخلطرين مع مجرمني 
عاديــني قاموا بجرائم بســيطة، إذ مع 
اســتمرار املدة قد يتم اكتساب السلوك 
العنيف، وهذا االكتساب السلبي له خطورته 

على أمن وسالمة املجتمع.
أيضا يجب على وسائل اإلعالم أن تقوم 
بدورها في نشر الوعي من خالل القيام 
التي يتم تنفيذها خاصة  العقوبات  ببث 
عقوبة اإلعدام حتى يكون ذلك رادعا ملن 
يقوم بهذه اجلرائم، خاصة إذا علمنا أن 
هذه اجلرائم يتم اكتساب سلوكها نتيجة 
العديد من العوامل االجتماعية والسلوكية 

املكتسبة في بيئة السجون.
كما يجب على املؤسسات االجتماعية 
السلوك  التي تهتم بدراسة  واملؤسسات 
واحلالة النفسية للسجناء أن تقوم مبزيد 
من الدراسات التي تكشف سبب اكتساب 
السجناء السلوك العنيف داخل املؤسسات 
العقابية، والعمل على دراسة ومعاجلة هذه 
األســباب مبا يسمح له بعدم العودة إلى 

السلوك اإلجرامي مرة أخرى.

وضع مأساوي مؤخرا في لبنان، فلم يكن 
العالم هو الذي تسبب في هدر عشرات 
املليارات من الدوالرات على الكهرباء التي 
رأيتها بنفسي مضاءة في وضح النهار في 
إحدى مناطق بيروت رغم معاناة الكهرباء 
ما يدل على استمرار سوء اإلدارة وهدر 

املوارد حتى في أصعب الظروف! 
ولم يكن العالم كما قيل لهم هو الذي 
أتخــم اإلدارة بالتوظيفات لتصل إلى ما 
يقــارب ٣٧٥ ألف موظــف ال حاجة إلى 
نصفهم؟ وال هو الذي يهرب احملروقات 
املدعومة إلى سورية؟ وال هو الذي ترك 
نيترات األمونيوم منذ العام ٢٠١٣ كقنبلة 
موقوتة، انفجرت فدمرت مرفأ بيروت، 
وقتلت وجرحت وشــردت؟ وال هو من 
شل لبنان بحكومة تصريف أعمال تكاد 
ال تفعل شــيئا؟ وال هو من منع تشكيل 

حكومة جديدة؟
كنت أتوقع- خالل زيارتي قبل أسابيع- 
أن أرى صور الزعماء السياسيني منتشرة 
في كل مكان في لبنان، بحكم ما يتصف 
به لبنان من تنوع حزبي، وطائفية متجذرة 
في حياة اللبنانيني، ولها دورها في الوظيفة 
واملكاسب واحلماية الشخصية، لكن الواقع 
كان خالف ذلك، وهو مــا يدل على أن 
املواطنني بشــكل عام لم تعد لديهم تلك 
الثقة مبن يحكمونهم، أيا كانت توجهاتهم 
وانتماءاتهم الطائفية، األمر الذي جتسد في 
هتاف «كلن يعني كلن»، سعياً نحو تغيير 
جذري في املنظومة السياسية اللبنانية، 

وليس مجرد استبدال وجوه بأخرى.

فرقاء، وهناك أصدقاء اختلفوا وأصبحوا 
أعداء، وهناك أزواح انفصلوا وفقدوا 
الوفاء، وهناك إخوة نفروا وتباعـــدوا 

عن بعضهم بعضاً.

تدوينها وتدريسها ألبنائنا في املناهج 
التعليمية حتى ال ينسى اجلميع أهمية 
الوطن وتضحيات السابقني للبقاء فيه. 
ويجب على جميع وسائل اإلعالم عدم 
الشهداء وذكر  االكتفاء باحلديث عن 
أعدادهم فقــط، ولكن ذكر قصصهم 

من جرائم فــي الفترة األخيرة بالكويت 
فإننا ندق ناقوس اخلطر، ونرى أهمية أن 
تعمل إدارة السجون على دراسة اخلطورة 
اإلجرامية للسجناء، ويتم تصنيفهم على 
هذا األساس في املؤسسات العقابية، فال 
يكون هناك على ســبيل املثال من لهم 
العاديني،  خطورة إجرامية مع املجرمني 
وذلك حتى ال ينتقل الســلوك اإلجرامي 
اخلطير للسجناء العاديني، فمن الصعب 

منذ سنوات، ليس نتيجة حصار خارجي، 
بل جميعكم تتحملون املســؤولية وكل 
الطبقة السياسية املتعاقبة منذ سنوات»، 
التي وصفت  األميركية  السفيرة  تبعتها 
كالم ديــاب باملجافي للحقيقة، وتابعت: 
«نساعدكم وأنتم تشتموننا عبر شاشات 
التلفزة». وأيدهما مدير البعثة الديبلوماسية 
البريطانية، مطالبا دياب بخطوات مسؤولة، 
كما دعا املسؤولني إلى اإلسراع بتشكيل 
الكويت  احلكومة. وعربياً، قال ســفير 
عبدالعال القناعي: «أعتبر أنك لم تقصد 
ما قلته، ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم»، 
مضيفا «كلنا وقفنا إلى جانب لبنان، وال 
أحد من الدول املشاركة هنا لم يقف إلى 
جانبه، ولكن أين السياسيون اللبنانيون؟، 
وأين حكومة تصريف األعمال من دورها؟، 

وأين احلكومة املفترض أن تتشكل؟».
صراحة، وجدت فــي غضب هؤالء 
الســفراء ما يشفي غليلي مما رأيت من 

خارجية دون التريث والتأني ومعرفة 
احلق، لذا قبل أن نختلف ونتخاصم 
يجب أن نسأل أنفسنا: من هز الوعاء؟
هناك عائــالت تفرقت وأصبحت 

عن أهمية الوطن وتضحيات الشهداء 
وكيف ميكن بناء الوطن واحلفاظ على 
سالمته واستقراره بتكاتف أبنائه وبناته.
وجند العديد مــن البطوالت التي 
سطرها شهداؤنا األبرار والتي كانت 
دليال على وحدة الشعب الكويتي ويجب 

السلوكيات اإلجرامية اخلطيرة من هؤالء 
الشــخص  املجرمني اخلطرين فيدخل 
كمجرم عادي أو مجرم بالصدفة أو غير 

ذلك من الصور ليخرج مجرما خطيرا.
إن االختالط بني املجرمني على مختلف 
أصنافهم يجعل السلوك اإلجرامي مكتسبا، 
إذ إن البيئة اإلجرامية لها تأثير ســلبي 
كبير وذلك من وجهة نظرنا اخلاصة على 
اكتساب السلوك اإلجرامي. ونتيجة ملا حدث 

أشد عشر أزمات، ورمبا أحد أشد ثالث، 
على مستوى العالم منذ منتصف القرن 
التاسع عشر. الطبقة السياسية احلاكمة 
في لبنان، وفي محاولــة منها للهروب 
من مسؤوليتها عن الكارثة، ألقت باللوم 
على املجتمع الدولي، واتهمته بأنه يفرض 
ضغوطات وحصارا على لبنان، وأنه يعاقب 
الشعب اللبناني على جرم ساسته! هكذا 
كان اخلطــاب الصعــب لرئيس حكومة 
تصريف األعمال حسان دياب في لقائه 
مع السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية 
قبل أيام، والذي كان مستفزا إلى درجة 
جعلت السفراء يخرجون عما هو معتاد 
من أصول اللباقة الديبلوماسية، ليشنوا 
بدورهم هجوما عنيفا على احلكومة وعموم 

الطبقة السياسية احلاكمة في لبنان.
الســفيرة  الــردود كان من  أعنف 
الفرنســية، التي قالت: «هــذا االنهيار 
نتيجة متعمدة لسوء اإلدارة والتقاعس 

ال حتدث مشــكلة إال ولها أسباب 
ومسبب، ولو تريث املتضرر منها لوجد 
العالج الشافي الذي يسهم في حلها، 
فلو متعنا في هذه القصة البســيطة 
لوجدنــا أن الكثير يفكر بقلبه وليس 
عقله.. إذا أخذت ١٠٠ منلة سوداء و١٠٠ 
منلة حمراء ووضعتها في وعاء زجاجي 
فلن يحدث شيء، لكن إذا أخذت الوعاء 
وهززته بعنــف وتركته على الطاولة، 
سيبدأ النمل في قتل بعضهم البعض. 
يعتقد النمل األحمر أن النمل األسود 
هو العدو بينما يعتقد النمل األسود أن 
النمــل األحمر هو العدو، ولكن العدو 
احلقيقي هو الشخص الذي هز الوعاء، 
وهذا ما نراه واقعا في املجتمع حيث 
يؤول الســبب الى مظلوم أو ظروف 

شيعت الكويت يوم أمس األول رفات 
عدد من شهدائنا األبرار الذين دافعوا 
عن الوطن أثناء الغزو العراقي اآلثم في 
٢ أغســطس ١٩٩٠ وال تكفي الكلمات 
لالمتنان لهــم، فقد ضحوا بأرواحهم 
من أجل الوطن واســتحقوا الشهادة 
وانضمــوا إلى غيرهم من الشــهداء 
الذيــن احتضنهم تراب الوطن الغالي 
فإنهم يستحقون إطالق أسمائهم على 
الشــوارع واملدارس تخليدا لذكراهم 

وعرفانا بتضحياتهم.
والبد أن تبقى صورة تكرمي وتوديع 
الشهداء محفورة في ذاكرة كل مواطن، 
وخاصة ممن مت حتويلهم للنيابة بسبب 
شــبهات تربُّح أو تعد على املال العام 
ألن الوطن غال ويستحق منا الكثير، 
فاإلنســان بال وطن ال ميكنه العيش 
رغداً. ويجب توعية األجيال املتعاقبة 

تزايدت معدالت اجلرمية في الكويت 
نتيجة العديد من األسباب، فهناك جرمية 
قام بها وافد قتل خاللها عسكريا كان يقوم 
بتأدية مهــام عمله، وقبل ذلك قام بقتل 
أمه، ثم قام مواطن بقتل وافد من جنسية 
آسيوية عن طريق االعتداء عليه ما أدى 
إلى حدوث الوفاة، وما يلفت انتباهنا في 
هذا الشأن هو وجود تأثير سلبي لوجود 
السجناء في مكان واحد وعدم املراعاة في 
التفريق بني السجناء اخلطرين واألكثر 
إجراما وبني السجناء العاديني. كما أنه ومن 
دون شــك هناك عالقة من حيث التأثير 
والتأثر بني طول فترة االســتمرار في 
السجن ومخالطة املجرمني األكثر خطورة 
وإجراما وبــني إمكانية إقبال الفرد على 
القيام مبزيد من اجلرائم رمبا تكون أكثر 
خطورة وتأثيرا على أمن وسالمة املجتمع.
اجلدير بالذكر أن املجرمني وعتيدي 
اإلجرام يوجدون في السجون رمبا في 
أماكن عقابيــة واحدة، هذا بدوره يؤدي 
إلى زيادة الفرصة الكتســاب املزيد من 

منذ مرحلة ما بعد نهاية احلرب األهلية 
في لبنان عام ١٩٩٠، شكل الدعم االقتصادي 
اخلارجي، من الدول واملؤسسات، موردا 
مهماً وأساسيا لالقتصاد اللبناني، الذي 
كان يعتمد في مرحلة ما قبل احلرب على 

القطاعني املصرفي والسياحي.
وعقب مؤمتر باريــس الثالث لدعم 
لبنــان ٢٠٠٧ تلقت احلكومة اللبنانية ما 
جتاوز سبعة مليارات دوالر من ٣٨ دولة 
ومؤسسة، ولم يتوقف تدفق املساعدات 
اخلارجية عن لبنان بعد ذلك، بل استمر 
وتركز في محطات مهمة، كانت أبرزها الهبة 
العاملية لنجدة لبنان عقب انفجار بيروت 
في أغســطس ٢٠٢٠، وانعقاد مؤمترين 
للمانحني، أحدهما في أغســطس وتعهد 
بتقدمي ٢٩٨ مليون دوالر كمساعدة عاجلة، 
واآلخر في ديسمبر وتعهد بـ ٤٢٣ مليون 
دوالر، إلى جانب مساعدات طويلة األمد 
بقيمــة ١١ مليــار دوالر ربطت بتحقيق 

إصالحات سياسية ومحاربة الفساد.
وخالل العام املاضــي ٢٠٢٠ وحده، 
قدم االحتاد األوروبي ٣٣٠ مليون يورو 
كمساعدات للبنان، أي ما يقارب املليون 
يورو كل يوم، فيما قدمت فرنسا نحو 
١٠٠ مليون دوالر، إلى جانب مساعدات 
عديدة إنســانية أو موجهة إلى قطاعات 
بعينها كالدعم األميركي للجيش اللبناني.
ولعل هذه األرقــام الصادمة تطرح 
عالمات استفهام حول وصول لبنان إلى 
وضع كارثي في اآلونة األخيرة، في أزمة 
وصفها البنك الدولي بأنها واحدة ضمن 
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