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في الوقت الذي تعيش الكويت عرسا وطنيا مبناسبة 
عيدي االستقالل والتحرير، وتسود فيه أجواء الفرح 
والسعادة ونشهد ارتفاع احلس الوطني بني أبناء الوطن 
من كافة الفئات والشرائح، تلك الفرحة بذكرى اخلالص 
من محنة االحتالل الغاشــم الذي وضع الكويت في 
موقف ال حتسد عليه بعد أن تعرض أبناؤها للتنكيل 
من أشــقائهم املقربني، نعم نفرح كثيرا ملا ســاد من 
تالحم وترابط بني أبناء الكويت في تلك الفترة، فها هي 
الكويت تعيش أعيادها الوطنية بنشوة العزة والكرامة 
وحتتفل بأبنائها الذين كانوا منوذجا مشرفا للشعوب، 
لكن املؤلم في األمر أن يجد البعض نفسه مبنأى عن 
تلك األجواء ليحاول أن يرمي شــباكه في املاء العكر، 
ال لشــيء فقط ليحاول أن ينال من خصمه السياسي 
الذي شــاركه احملنة وتكاتف وتعاضد ودافع واحتفل 

بالنصر والتحرير معه.
 نحن أبناء الكويت كغيرنا من أبناء القومية العربية 
اعتدنا أن نحتفل ونحفل بضيوفنا كما شهدنا أجدادنا 
وآباءنا يحفلون، وتزداد لدينا احلفاوة بالضيف حني 
يكون قائدا أو زعيما فيقال مبواقفه الشــعر وتنظم 
بخصاله القوافي، وكما العادة هناك دائما من ال يروقه 
األمر، لكنه في املاضــي كان يلوذ بالصمت أو يجنح 
لبعض مقربيه ليبث الســم في آذانهم، أما في عصر 
»السوشيال ميديا وبرامج التواصل« فقد تطور احلال 
وأصبــح البعض يجند احلســابات الوهمية والذباب 
اإللكتروني ملهاجمة اخلصوم، فنجد التعليقات ذاتها 
تتكرر، تتكرر بأخطائها وألفاظها ومواقفها، فصاحب 
املوقف واحد لكن احلسابات عديدة، تقول لهذا البعض 
إن أهل الكويت أذكياء وأنا أوافقك الرأي، وألنهم أذكياء 
كان عليك أن تدرك أن احلسابات الوهمية التي تديرها 
لن تنطلي على أي منهم، ولن يصل إلى نفوســهم ما 
تبثه من أنفاس غريبة، ولتعلم أن ما فعله الرشــدان 
في حفل السفارة ال ميثل سوى ارتباط وامتثال لشيم 
العرب األجداد في إكرام الضيف لم ينقص في شيء 
ولم يزد، كما أن ابن رشدان نظم قصيدته وألقاها ملن 
يستحق أن يقال به الشعر فهو قائد وممثل أول لهذا 
الشــعب الذي يحاول البعض بث سمومه بقلبه، ولم 
يأت ابن رشــدان في قصيدته على األمور السياسية 
التي هي موطن اخلالف، إمنا ذكر للغامن موقفا تغنت 
به وصفقت له كل الشعوب العربية واإلسالمية، موقف 
ليس ابن رشدان وحده من يفخر به ويتغنى بل علينا 
نحن الكويتيني جميعا أن نفخر به ونعتز، من ال يذكر 
من العرب موقف مرزوق الغامن من صفقة القرن، ومن 
ال يذكــر من العرب كيف عرى مــرزوق الغامن الوفد 
اإلسرائيلي وجرائمه في حق أبناء فلسطني وأخرجهم 

من القاعة أذالء صاغرين.
 فلتعلم يا هــذا... أن مواقف رئيس مجلس األمة 
السيما ما مت ذكره في قصيدة ابن رشدان هي مصدر 
فخر لكل كويتي مخلص، بل كل عربي أصيل وإذا لم 
تكن أنت وغيــرك كذلك فما عليكم إال مراجعة طبيب 
نفسي، ألن كال من املادح واملمدوح علمان يشهد لهما 
القاصي والداني ولن يؤثر على أي منهما جيش الذباب 
اإللكتروني وصبيتكم األشقياء، واعلموا أيها املندسون 
أن كل مواقفكم مفضوحة وأسلوبكم أيضا مفضوح 
وكــون لكم العداء من قبل الكثير من أبناء الكويت، ال 
بل نال خصومكم التعاطف الكبير نتيجة ملا تقومون 
به، فما عليكم سوى الركود وترك الطعن في اآلخرين، 

واتركونا لنعيش الفرح بكويتنا احلبيبة.

أحد أقارب صديقي، تعرض ملشاكل عائلية معقدة 
في مرحلة مراهقته، أثرت على نفسيته بشكل كبير، 
ظهرت عليه بوادر األمراض النفســية، فبدأ بالكالم 
بصوت عال مع نفســه، وغالبا تصنف هذه األمراض 
في مجتمعنا، بأنها مس من اجلن، وفعال كان هذا حكم 
املجتمع احمليــط فيه، وأصبح احلكم االجتماعي على 
قريب صديقي هذا بأنه »مسكون« من اجلن، بعد بعض 
ســنوات انتهت مشاكله االجتماعية، لكن مازالت هذه 
الصفة مرتبطة به، لدرجة أنه هو نفسه أعجبه الوضع، 
فأصبح كلما تعرض لضغوط عادية، يبدأ بالتمثيل بأنه 
ممسوس ليتهرب من الواجبات االجتماعية، كبر وتخرج 
وتوظف بأحسن األماكن وأصبح بحالة نفسية ممتازة، 

ومازال هو واحمليطني فيه مقتنعني بأنه ممسوس.
ليس صديقي املهم في املوضوع، وال حتى قريبه، 
املهم هم نظرية الفيلســوف الفرنسي جان بودريار، 
والذي يعتبر من كبــار املنظرين ملا بعد احلداثة، وله 
نظرية تتحدث عن احملاكاة والصورة، ومصطلح احملاكاة 
يعني صنع شيء غير واقعي شبيه بالواقع، ولشرحها 
بطريقة سهلة نطبق مثال قريب صديقي عليها، فهو 
إنسان سوي تعرض ملشاكل في وقت معني، كون الناس 
عنه )صورة( بأنه ممسوس، أعجب هو بهذه الصورة، 
وأصبح »يحاكيها«، والفيلسوف جان يقول بأن البشرية 

في الوقت احلالي تعيش كحال صاحبنا املمسوس.
املثال األبرز الذي يعيشــه أغلــب الناس هو حالة 
وســائل التواصل االجتماعي، فلو تسأل أي شخص 
عما يعرفه عن أي »فشينيســتا« مشهورة، سيقول 
هي جميلة أو أن لديها بيتا فخما أو سيارة، كلها أمور 
مادية شــكلية، ال عالقة لها بفكر أو جوهر اإلنسان، 
فكل ما يشــاهده املتابعون عبارة عن مقاطع قصيرة 
من حياتها، وطبعا مع الكثيــر من امليكياج و)الفالتر 
والفوتوشوب(، تكون فيها على أجمل )صورة(، ولكن 
هذه الصورة، ال متــت للواقع بصلة، فيصبح الناس 
على »هوس« بالصورة املتخيلة عنها، ويرغب الكثير 
من املعجبات بـ »محاكاة« هذه الصورة، وتصبح هي 
ذاتها معجبة في الصورة تبدأ مبحاكاتها، حتى يصبح 
الكل يرغب بالعيــش على طريقة احلياة املثالية )غير 
الواقعية( التي تعيشــها، وتقوم هي بعمليات جتميل 
حتى تشبه نفسها في الصور، وتقوم املعجبات بذلك، 
ويرغب املعجبني باالرتباط بزوجات يشبهون الصورة 
غير الواقعية عن الفاشينيستا، وألنها حياتها مبقاطع 
الڤيديــو جميلة، تبدأ مبحاولــة أن تكون كل حياتها 
بهذا اجلمال، ويبدأ املعجبون بتصنع حياة معجبتهم، 
وألنه ال ميكن علــى أرض الواقع تطبيق حياة خالية 
من املشاكل، حتدث االنتكاسة النفسية، ويبدأ مشوار 

األلف إحباط بفشينيستا.

أتابع مع من يتابــع أخبار وأحداث الغزو 
الروســي على أوكرانيا، وسط تخاذل الغرب 
عن الوقوف مع اجلانب األوكراني وتركه للدب 

الروسي ليلتهمه بني ليلة وضحاها.
وأثناء متابعتي أتأمل وأتساءل عن الدروس 
التي يستلهما اإلنسان ويجب أن تستفيد منها 

الدول مما يحدث في أوكرانيا اآلن.
أدرك أن الواقع هو أن العالقات بني الدول 
قائمة على املصالح ال احملبة، فمتى ما وجدت 
تلك املصالح املشتركة، وجدت املواقف الصلبة 

في الدفاع عنها.
وعلى طاري املصالح لنأخذ سويسرا على 
سبيل املثال، فهي دولة ال متلك جيشا، ولكنها 
متلك القوة، وال يستطيع احد احتاللها، ملاذا؟ 

ألنها متلك ثروات وأموال العالم في بنوكها.
فأوجدت سويسرا لنفسها ميزة تنافسية، 
جعلت العالم يقف إلى جانبها في حال تعرضت 

ألي عدوان أو تهديد.
ولنعد إلى الكويت، لو كانت للدول العظمى 
مصالح ومشاريع ملا جترأ صدام حسني على 
غزونا عام 1990، كما لو أنها لم تدرك بأنه من 
املمكن أن تكون هناك مصالح لها في الكويت 

ملا سعت لتحريرها!
واآلن.. السؤال هو كيف تستفيد الكويت 
تلك الدولة الصغيرة جارة تلك الدول العمالقة 
من ذلك الغزو الروسي على أوكرانيا، خاصة أننا 
لم نستفد حتى اآلن من درس الغزو العراقي 

الغاشم؟!
اجزم بأن ذلك لن يكون إال من خالل ربط 
استثمارات ومصالح الدول العظمى مبشاريعنا، 
فاليــوم أمامنا مجموعة من الفرص، التي من 
خاللها ممكن إن أحسنا استثمارها لتمكنا من 

استقطاب القوى الدولية.
مثال على ذلك مشــروع »مدينة احلرير« 
والتي يتهافت على االستثمار فيها دول عظمى 
كالصني وبريطانيا وأميركا، والتي ستكون )إن 
وجدت( منطقة اقتصادية ذات أبعاد سياسية 

وأمنية واجتماعية.
أما الفرصة الثانية فهي السعي الستثمار 
املورد النفطي في جعل الكويت عاصمة النفط 

في العالم.
احلقيقة أن املوضوع يحتاج إلى التركيز 
واتخاذ املوضوع على محمل اجلد، واحلسم 
واحلزم في اتخاذ القرار، وتعاون السلطتني 
في مجلسي الوزراء واألمة في إقرار القانون 
والسعي نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع 

بعيدا عن املصالح الشخصية.
فلنتعظ مما يحدث حولنا، ولنؤمن مستقبل 

الكويت وأجيالها، فأمن الكويت خط أحمر.

يستخدم مقياس السعادة ومقياس جودة 
احلياة في البحوث الصحية وقد أجري في 
الكويت بحث موسع بعنوان املسح الصحي 
العاملي بالتعاون مــع منظمة الصحة العاملية 
وتضمنت نتائجه أن مؤشرات السعادة أثبتت 
أن الكويتيني أكثر سعادة من غير الكويتيني 
وكان الذكور الكويتيون أكثر سعادة من اإلناث 
الكويتيات أما من حيث عالقة السعادة باحلالة 
االجتماعية فقد كان مــن لم يتزوجوا أكثر 
سعادة من غيرهم. وارتبط مستوى السعادة 
مع مستوى التعليم إذ يرتفع بارتفاع مستوى 
التعليم، أما من حيث الســن فقد كان كبار 
السن أقل ســعادة من غيرهم حسب نتائج 
البحث، كما أن مؤشرات السعادة في محافظتي 
مبارك الكبير واألحمــدي كانت أعلى منها 
في احملافظات األخرى وهذه النتائج مثيرة 

وتستحق الدراسة.
وأعتقد أن مثل تلك الدراسات والبحوث 
يجــب أال يكون مصيرهــا خزانات مكاتب 
املسؤولني ولكن يجب إتاحتها بشفافية كاملة 
لالستفادة منها لنشر السعادة وجودة احلياة 
ببرامج الصحة إذ إن للصحة أبعادا مهمة وال 
تقتصر على توفير األدوية أو باحلصول على 
واسطة ملوعد مع الطبيب أو للعالج باخلارج أو 
لتقليص فترات االنتظار إلجراء عملية جراحية 
حيث ادن الهدف الثالث املتعلق بالصحة من 
األهداف العاملية للتنمية املستدامة ال يقتصر 
فقط على توفير العالج ولكنه أشمل بكثير من 
ذلك ويتعلق بالصحة مبفهومها الشامل والكامل 
وهو أن الصحة مسؤولية اجلميع كشركاء.

ومن أهم الشــركاء جمعيات النفع العام 
ومؤسســات املجتمع املدني مبا متلكه من 
إمكانيات مثل جمعيــة القلب الكويتية التي 
تستطيع إطالق مبادرات لنشر السعادة من 
أجل صحة القلب والوقاية من األمراض املزمنة.
إن مستوى الســعادة يؤثر على الصحة 
النفسية واجلسدية، حيث إن السعادة تؤدي 
إلى التفاؤل واملشاعر اإليجابية والبهجة ومن 
ثم الشعور بالسيطرة الشخصية على األشياء 
وطول العمر وحتسني املناعة وجودة النوم 
والتركيز وتخفيف التوتر وحماية القلب من 
األمراض. فلنحرص على حتقيق الســعادة 

للجميع لنكون أصحاء منتجني.

قد ال تتكرر في ضم أوكرانيا لها من 
جديد وقد تقوم بتغيير احلكومة فقط 
وتضع حكومة جديدة موالية لروسيا 
ومن ثم تسحب قواتها من أوكرانيا، 
الزلنا ال نعلم عن ما يدور في عقل 

بوتني حتى هذه اللحظة.
وهنالك ثغرة في هذه املســألة 
لم يلحظها أحد، في حال استباحت 
أوكرانيا ولم  اجتياح  الغربية  الدول 
تتخذ ردا قاســيا فستصبح الكثير 
من الــدول عرضة لالجتياح في أي 
حلظة، فهنالك الكثير من الدول التي 
تترقب فرض قوتها في بعض املناطق 
مثل الصني وإيران وتركيا وأعتقد 
بأنكم جميعا رأيتم تصريح العراقي 
إياد جمال والــذي يتحدث فيه عن 

استعادة الكويت.
االجتياح الروســي أشعل لهيبا 
خطرا في العالم وفي حال لم ترد الدول 
الغربية فسوف تكون هذه الفترة مليئة 
باللهب والدم وسلب كل ما هو حق 
لدى الكثير من الدول التي بطبيعتها 

ال تنافس الدول العظمى والقوية.

أب واحد وأم واحدة.
أمتنى أن تنقشع هذه الغمة وتهدأ 
األمور، وكفانا حروبا ودمارا، أمتنى 
أن تنجح اجلهود األممية في إيقاف 
هذه احلــرب لتجنيب العالم حربا 
قد تقضي على اليابس واألخضر.

ما قل ودل:
٭ االقتصاد العاملــي يتأثر تأثرا 

شديدا جراء احلرب.
٭ من اآلثار اجلانبية للحرب ارتفاع 
األسعار ونقص في القمح والذرة 
وعدد من السلع التي يهيمن عليها 

البلدان املتناحران.
٭ الفيفا مينع روسيا من املشاركة 
في كأس العالم وروســيا تتحدى 
الفيفــا بتجميدها كرويا  قرارات 

وتطعن أمام احملكمة الرياضية.
٭ إسرائيل تستغل انشغال العالم 
باحلرب األوكرانية وتفعل ما يحلو 
العزل وخاصة  بالفلسطينيني  لها 

األطفال.
٭ تساؤل يحضرني كمواطن: إلى 
أي مدى من املمكن أن تؤثر علينا 

تداعيات هذه احلرب؟

التي تعودنا عليه فيها، وهو يفند 
الســطر تلو السطر واملقال تلو 

املقال.
وليست مجاملة لزميلي الكبير 
لقد راقني  يوسف عبدالرحمن 
املقــال وآنســتني كلماتك في 
حق الرجل رحمه اهلل من خالل 
اإلصدار، ولعلني رغم شعوري 
بالفخر من املقال لكني أرى أنني ما 
وفيت ولو جزءا يسيرا من القدر 
الذي يجب أن يحصل عليه الراحل 
الشيخ ناصر صباح األحمد، رحمه 

اهلل.
 لذلك.. طيــب اهلل ثراك أيها 
اإلصالحي الكبير الشيخ ناصر 
صباح األحمد.. وأعز اهلل مقامك 
ومقالك أيها العبدالرحمن فندت 

مقاصدي.

املهنية في اإلعالم وإبراز احلرفيني 
في قراءة األحداث الدولية وفيها 
يظهر ويبرز من يفهم ومن يعلم 
على العكس مما يحدث في وسائل 
التي فيها  التواصل االجتماعي 
الناس بكثرة وبأعداد  يتابع  قد 
عاليــة شــخصية مضحكة أو 
إنســانا لديه حساب ينشر فيه 
آراء وأفكارا غريبة األطوار ولكن 
هؤالء وغيرهــم ليس موقعهم 
تقدمي حتليل استراتيجي حلرب 
بني جارتني في وســط جغرافي 
معقد تاريخيا وسياســيا لديهم 
تداخل ديني وتشابك لغوي ديني 
وعرقي مخلوط مع كمية كبيرة 
من املصالح املشتركة واملتناقضة 
بني مختلف األطراف الدولية وكل 
هذا قراءته وتوصيفه وشرحه 
وفهمــه يتطلــب التخصــص 
واالختصاص واملهنية احلرفية 
وليس كما يحللــه البعض في 
السوشيال ميديا وكأن احلرب 
مشهد في أحد أفالم هوليوود!

ولكن مرورا بكورونا وبرئاسة جو 
بايدن الــذي الزال يعاني من أفعال 
الســابق دونالــد ترامب  الرئيس 
فاألوضاع األميركية ليســت راكزة 
كما أن انتخابات الرئاسة في فرنسا 
وشــيكة فماكرون قد يستمر وقد 
ال يســتمر بجانب أزمة البريكست 
وخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
والكثير من األمور التي متر فيها دول 
الغرب في الوقت احلالي، لذلك روسيا 
رأت في هذه الفترة فرصة تاريخية 

يشرد العربي أو املسلم، أما األوروبي 
فال يجوز، وال ندري هل املبادئ 
والقيم اإلنســانية تتغير وتتبدل 
بتغيير اجلنس أو اللون أو الدين، 
هل األوروبي أو صاحب البشــرة 
البيضاء هو إنسان يستحق الدفاع 
عنه أما العربي أو املسلم فال يجد 

من يدافع عنه؟
على اإلعالم أن يكون محايدا 
وأكثر تفهما لألوضاع بعيدا عن 
االنتمــاءات والنظرة العنصرية، 
فنحن جميعا بشــر، جميعنا من 

الشرفاء، رحمهم اهلل تعالى. 
لقد جاءت االقتباسات في مقالة 
أخي الكبير بو مهند عن الكتاب 
مبنزلة وسام من أخ كبير وكاتب 
اكتسب روعة اإلبداع املقالي من 
خالل مسيرته الصحافية ومقالته 

مواضيع معقدة جدا وحتتاج إلى 
مؤسسات تفكير جماعية حرفية 
أكادميية وليس  وطاوالت حوار 
إلى أخبار ومنشورات السوشيال 

ميديا.
إن من ســلبيات وســائل 
التواصل االجتماعي هي إبراز غير 
املتخصصني والفاقدين للمهنية 
على عكس من اإلعالم الرسمي 
التقليدي الورقي واملرئي، حيث 
يتم فيها تعيني أصحاب الشهادات 

وعلى ما أعتقد أن الصراع الذي 
سيقوم بني األطراف هو مناكفات في 
مناطق النفوذ مثل سورية وليبيا ألن 
احلرب الشــاملة بني األطراف غالبا 
النووية وفي  القوى  ستتدخل فيها 
حال تدخل هذه القوة فهذه إشــارة 
لبداية تدميــر العالم وهذا ما ترغب 

في تفاديه الدول.
جميعنا نعلــم أن أميركا متتلك 
مناعة طبيعية وهــي احدى القوى 
العالم  العظمــى الكبيرة جدا فــي 

األجنبية يرى العجب العجاب في 
التي تتعمد  التغطيات اإلعالميــة 
التفرقة بني الشعب األوكراني أعانهم 
اهلل وبني ما يحدث للشــعوب في 
العالم اإلسالمي والعربي، لألسف 
هناك تقليل فج من قدر الشعوب 
العربية واإلسالمية، وتأكيد مستفز 
أن هــذه احلرب ليســت كحرب 
العراق أو أفغانســتان أو سورية، 
وأن النازحــني هم من األوروبيني 

البيض وليسو عربا.
وكأنه شيء عادي أن يقتل أو 

القلب إلى القلب.. لذلك كتب عن 
الكتاب، وهذا ما كنت أهدف إليه 
من هذا اإلصدار املتواضع بحق 
الراحل ناصر صبــاح األحمد، 
كعنوان محبة وتقدير لرجل كان 
وما زال من أبرز رجاالت الوطن 

حرفيني في السياســة وليسوا 
إعالميني أصحاب شهادة وهؤالء 
متخصصون فقط بتقدمي »رأي« 
فــي كل األوقــات! وفي جميع 
الطالع والنازل  املواضيع علــى 
إذا صح  الكوميدية  وللمفارقــة 
التعبير هؤالء حتولوا بقدرة قادر 
من خبراء في األوبئة والتطعيم إلى 
متخصصني في السياسة الدولية 
وصراعــات األقطــاب الدوليني 
واخلالفات اجليوسياسية وهي 

كل العالــم يشــهد اآلن الغزو 
الروسي على أوكرانيا، وكعادة الناس 
في كل واقعة فهم ينشرون التهريج 
السياسي بشكل ساخر ومدو فتارة 
تخــرج التصريحات الرومانســية 
بوقف احلرب وتارة يستهزئ البعض 

بالشعب املغلوب على أمره.
غزو أوكرانيا له امتداد تاريخي 
منذ 2014 عندمــا ظهرت في األفق 
الناتو  أصوات ترحب بأوكرانيا في 
مما أدى إلى تهديد األمن الروســي 
فالدول ذات العــرق القوقازي هي 
مبنزلة »مخافر« محيطة بروســيا، 
وعندما ترغب أحد املخافر في التحول 
إلى سفينة حربية مضادة فبالتأكيد 
سترد روسيا كنوع من احلفاظ على 

أمنها اخلارجي والداخلي.
أميركا ودول أوروبا بعد أن أوقعوا 
بأوكرانيا في املصيدة ودفعوا الصياد 
)روسيا( البتالع الصيد امتنعوا عن 
الرد بشكل عسكري وكل ما لوحوا به 
هو فرض عقوبات مصرفية صارمة 

على روسيا.

العالم من حولنا يشتعل وكأن 
حربا عاملية جديدة تأخذ طريقها.. 
الروســي ألوكرانيا  بالغزو  بدأت 
ويعلم اهلل إلى أين منتهاها، وإذا كانت 
احلروب الســابقة دمرت وخربت 
إال أنها كانت في ظل أسلحة تعتبر 
بدائية بالنســبة لألسلحة احلالية، 
وإذا كانت قنبلة هيروشيما أبادت 
منطقة هيروشيما باليابان وقتلت 
140 ألفا من األبرياء إال أن الصراع 
النووي اليوم أشــد فتكا وهذا ما 

تلوح به روسيا.
وفي ظل التوتــر العاملي جند 
خروجــا عن النص من الكثير من 
اإلعالميني في الغرب، واملؤســف 
أن اإلعالم الغربي تعامل مع قضية 
احلرب الروسية - األوكرانية على 
أن األوكرانيني ليسوا مثل العرب، 
واحلرب على أوكرانيا ليست مثل 
احلروب الدائرة في املنطقة العربية، 
فهذه احلرب ضد أوروبيني أصحاب 
عيون زرقاء وبشرة بيضاء، وكأن 

اإلنسانية تكال مبكيالني.
املتابع لألخبــار والقنوات  إن 

طالعني موقع جريدة »األنباء« 
الكويتية مبقالة لألستاذ يوسف 
العبدالرحمن صاحب القلم السهم 
الذي يصيب كبــد احلقيقة بل 
ويرصــد املشــهد وهيبته من 
خالل قلمه الذي تنبثق منه روعة 
التحليل ودقة األلفاظ في وصف 
ما يريد اقتباسه من ثنايا السطور 

لقراءة مقاصد األلباب.
لقد قالهــا وبالفعل احلقيقة 
وكأنني أخبرته عنها، فإن الكاتب 
الصحافي واإلعالمي ومستشار 
رئيس حتريــر جريدة »األنباء« 
الكويتيــة، جاء مقالــه في حق 
إصداري اخلاص عن املغفور له 
بإذن اهلل الراحل الشــيخ ناصر 
صباح األحمد الصباح بعدما قدمت 
له نسخة من اإلصدار.. إهداء من 

الكلمة مسؤولية وليست تسلية 
ونحن في ظل هذه احلرب اجلارية 
حاليا بني الروس واألوكران نتمنى 
أن يبدأ احلوار املتمدن ويتوقف 
القتال ولينطلق اجلميع مع جلسات 
احلوار من املســاحات املشتركة 
بينهم بعيدا عــن مواقع العقدة 
واخلالف وهذه كبداية لكسر جبل 
اجلليد بعيدا عن ساحات القتال 
العسكري ومنها يبدأ السالم الذي 

نتمناه للجميع.
إن احلروب ليست مباراة لكرة 
القدم أو فيلما سينمائيا، وليست 
موضوعــا للتســلية والضحك 
ومتضية الوقت، والقتال العسكري 
احلاصل بني جمهورية روســيا 
االحتادية وأوكرانيــا مؤلم مع 
انتشار املوت واجلرحى واملآسي 
اإلنسانية وهذه كلها أمور حترك 
مشاعر الضمير اإلنساني الطبيعي.
لألسف الشــديد إن وسائل 
التواصــل االجتماعــي خلقت 
بيئة حاضنة ألشــخاص ليسوا 
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