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ما أجمل الدنيا، حني يكون رب األسرة حكيما، وما أجملها، 
حني يكون رب األسرة ورعا تقيا، ما أجمل الدنيا، حني يكون 
رب األســرة شــجاعا، وما أجملها حني يكون رب األسرة 
عادال، نزيها، يستشــعر هموم أبنائه، ويداويها، ويتعرف 

على رغباتهم فيحققها. 
ما أجمل الدنيــا حني يلتقي اخليــر باخلير، والصالح 
باإلصالح، ما أجمل الدنيا حني تتحقق األمنيات، ويستجاب 
الدعاء والرجاء، من رب كرمي مجيب الدعاء، إلهي ســبحانك 
قلــت وقولك حق: (ادعوني أســتجب لكم)، دعوناك فكانت 
اإلجابة، وإن أجمل ما فيها أن االستجابة دليل على رضاك عنا 
جميعا، فلوال رضاك ملا متت االستجابة، وهذه نعمة أخرى.. 
دعوناك في عسرنا (١٩٩٠/٨/٢) فسخرت لنا الشرق والغرب، 
وجمعت لنا املتناقضات (الشــيوعية والرأسمالية)، خصوما 
فاحتدوا ملنفعتنا، ثم عادوا خصوما، وأشقاء لنا ناصروا الظلم 
والعدوان، فرأينا بأم أعيننا ما أصابهم ففقدوا كل شــيء، 
إنها حكمتك سبحانك، تنصر من ينصرك، وتعز من يطبق 
شريعتك، فتجعله سببا من أسبابك إليصال خيرك ونعمتك 
لعبادك، نعم، مــن كان مع اهللا كان اهللا معه، ربنا أوزعنا أن 
نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صاحلا ترضاه، 
اللهم اهد قومــي واجعلهم صابرين، فنحن في عهد جديد، 
بوادره تبشر باخلير، فلنتفاءل وننشر الفأل احلسن بيننا، 
ونبرز العمل الطيب، ونتغافل عن اآلخر، فنحن بشر نصيب 
ونخطئ، ونتوب عند اخلطأ تأسيا برسولنا الكرمي ژ، كما 
أمرنا ربنا: (أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم..) 
فطاعة ولي األمر واجبة، وإن يد اهللا مع اجلماعة، واملثل يقول 
«قوم تعاونوا ما ذلوا»، من ذلك نستخلص أن أساس أي عمل 
ناجح الطاعة والتعاون اجلماعي والصبر، وحســن اختيار 
املسؤولني، سواء ما تختاره القيادة أو ما يختاره الشعب، ألن 
صالح املسؤول وذكاءه وإخالصه وإبداعه، هو سر جناح العمل 
والتنمية، نحن بحاجة إلى مضاعفة اجلهد والعمل، لنعوض ما 
فاتنا، فالزمن ال ينتظر أحدا، وال يقبل األعذار، نحن منلك كل 
مقومات النجاح، ولدينا طاقات شبابية جبارة، حتتاج فقط إلى 
«مايسترو» قائد يصدر القرار، ويوجه ويراقب، ويعاقب، ثقوا 
باملواطن، وقفوا بجانبه، فإن جنح وأجنز فالنجاح يعود لكم، 
وإن فشل فجردوه مما أخذ من الدولة، فال مجال للعواطف 
والتراخي، هناك مجاالت ومشاريع تصرف عليها الدولة وال 
تأتي مبردود، أعطوها للشباب وستصلون لغايتكم باملجان، 
مببدأ «اللهم ارزقنــي وارزق مني»، وتفتحون أبوابا للعمل 
والرزق، األفكار واالقتراحات كثيرة ال يســعها مقال، فإن 
كانت احلكومات القادمة جادة بالتغيير، وانتهاج مسار جديد 
بإدارة املشاريع، فال بد أن يكون اتخاذ القرار سهال وسريعا 
ودون تردد أو خوف، وكل عمل محسوب بزمن محدد، إما 
أن يتم، أو يســحب، ويعطى آلخر، ال مجال للمجاملة بحق 

الوطن، فحق الوطن فوق حقوق اجلميع.
مهما بلغت الشدائد والصعاب فإنها ال تدوم.. ورحمة اهللا 
أعظم.. وفرجه أقرب.. فثقوا بأن األيام اجلميلة قادمة وقريبة 
جدا.. ال يفصلنا عنها إال طريق عنوانه (إن اهللا مع الصابرين).
٭ مالحظة: سمو الشيخ أحمد النواف هو ثاني رئيس وزراء 
عسكري يخرج من رحم وزارة الداخلية بعد املغفور له سمو 
األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهللا السالم، طيب اهللا 
ثراه، خريج كلية ســانت هيرست العسكرية وتقلد وزارتي 

الداخلية والدفاع فترة من الزمن، رحمه اهللا.

كثيرة هي ومؤرقة قضايا مجلس األمة مع احلكومة، فهي 
بحاجة حقيقة ملتخصصني يفندون كافة األسئلة البرملانية ومدى 
دستورية االستجوابات املقدمة، وعليه فإن في الكثير من القضايا 
التي يثيرها بعض أعضاء مجلس األمة تعديا على اختصاصات 

احلكومة من جانب، واختصاص القضاء من جانب آخر.
فالكويت منذ عهد املغفور له الشــيخ عبداهللا السالم حني 
صادق مع أعضاء املجلس التأسيسي على دستور الكويت كان 
أول مبدأ مت إرساؤه هو الفصل بني السلطات، وعليه فإن مبدأ 
الدولة املدنية الذي أرساه مؤسسو الدولة املدنية احلديثة بُني 
على قواعد ثابتة وراسخة حتى يتم تالفي الصراعات التي قد 
تنتج، وحتى تتمكن الكويت من مواكبة التطور الذي شــهدته 

الدول املتقدمة.
فقد يعتقد البعض مخطئا أن النظام السياسي املعمول به 
في الكويت تسبب في تأخرها، لكن حقيقة ليس النظام املنتهج 
في الدولة بل بعض املمارسات التي ينتهجها بعض السياسيني 
بدعم من شريحة كبيرة من أبناء املجتمع الذين لم يتمكنوا من 
مواكبة التطور الذي ترجوه الدولة من مبدأ فصل الســلطات 

واعتماد الدولة املدنية والدستور.
فنجــد أن بعض املواطنني يزجون بإرادة منفردة بأعضاء 
مجلس األمة، إما لتســيير مصاحلهم أو التمكن من احلصول 
على بعض حقوقهم املسلوبة في العمل في الدوائر احلكومية، 
ولألسف جند أن أغلب أعضاء مجلس األمة اليوم حتولوا من 
أعضاء إلى قضاة يصدرون األحكام على أقاويل وشــكاوى 
املواطنني، أو منصة للحصول على حقوق مزعومة ومناصب 
حرمت منها العديد مــن الكفاءات التي كان من املمكن أن تتم 
خدمة الدولة من خاللهم بصورة أكبر، وذلك ألجل ترضية بعض 
النواب، وحتقيق الصفقات السياســية مع احلكومة لترضية 

النائب الفالني.
فنجد على سبيل املثال أن بعض القضايا والتصريحات التي 
يدلي بها بعض النواب تكون مناقشة لقضايا بعض املواطنني 
أصحاب احلقوق املهضومة فــي دوائر حكومية، ويحاول أن 
ينتصر لهؤالء املواطنني، وهنا يكمن اخللل والعودة إلى دولة 

املشيخة وليس الدولة املتقدمة التي لها سلطات ثالث.
فأي مواطن أو وافد يعمل في الدوائر احلكومية متى ما كانت 
لديه مظلمة ليس الطريق القانوني باللجوء إلى أعضاء مجلس 
األمة بل هناك دائرة إدارية بصدد أن يتم توســعتها وتصبح 
محكمة إدارية هي املعنية بالفصل في مظالم املوظفني، وعليه 
فإن ما ميارسه اليوم بعض أعضاء مجلس األمة فيه تغول على 
اختصاصــات القضاء، وما ال يعرفه النائب أن دوره ليس في 
نصرة املظاليم، بل دوره رقابي وتشريعي، ودوره الرقابي يبدأ 
متــى ما منى إلى علمه عدم امتثال هذا الوزير ألحكام القضاء 
وعدم تنفيذه لألحكام النهائية الصادرة وفي حال تواطئه لعدم 
تنفيذ األحكام، هنا في هذه احلالة يتدخل النائب ويوجه سؤاال 
برملانيا، يليه استجواب وقد يصل األمر إلى طرح الثقة، ألن عدم 
تنفيذ الوزراء ألحكام القضاء فيه تغول على السلطة القضائية 

وشبهة فساد وهنا يتدخل النائب.
أما ما يفعله بعض النواب اليوم من فتح قنوات اتصال مع 
موظفي الدولة لتلقي أســرار الوزارات وشكاواهم، فهذه كلها 
أمــور غير قانونية، وهم يعرضون هــؤالء املوظفني لقضايا 
جزائية تصل للســجن، ألن أسرار الدولة ومستنداتها البد أن 
تبقى ســرية وعدم كشــفها إال في حالة شبهة فساد كبيرة، 
واالجتاه الصحيح أن يذهب بها بسرية تامة إلى (نزاهة) ويتم 

التعامل معها وفق األطر القانونية.
لــذا، كل ما نتمناه في املرحلــة البرملانية املقبلة أال يقوم 
األعضاء املقبلون مبمارسة الســلوكيات غير القانونية، وأن 

يلتزم النائب بدوره الذي كفله له الدستور والقانون فقط.

ليس املقصود إعادة ذكرى مؤملة كانت 
في الثاني من أغســطس األسود للعام 
١٩٩٠م، لكن الذكرى جتمع في النفوس 
األلم مع األمل بأن نكون دولة قدوة ورمزا 
المعا في الوالء واالنتماء ملاض وحاضر 
ومستقبل زاهر بأهله ومتميز باألداء في كل 
حاالتنا وأحوالنا، األهم ثم املهم االستفادة 
من ســلبيات املاضي للمستقبل كما هو 
متوقع وفق طموحات عقول املبدعني لكل 

ما تعنيه الكلمة، بإذن اهللا وتوفيقه.
ومع هاجس اإلجناز وحتقيق الطموحات 
من احلكومة الرشيدة بحزمتها اجلديدة 
بفضل وتوجيه كلمة قادتنا لألفضل خطوة 
خطــوة لرفع راية الكويت بنجاحات في 
كل أسرة وبيت، فهل نشد احلزام وننفذ 
التوجيهات بالتزام لتعويض كل سلبيات 
املاضي هابط القوس بكل سلبياته املشار 

إليها والتي تسجلها تقارير سنوية؟!
فليكــن للشــباب بكل نســيجهم 
االجتماعــي انطالقة في ذلــك، تعليما 
وتوظيفا وسكنا وأمانا، بكل مناحي وطننا 
الغالي واحترام وتقدير طاقاته، بدراسة 
وتخطيط وتنفيــذ ومتابعة أمثال طرق 
بال حصم، وشــوارع بال تكسير، وأمان 
بالطرقات من قيادة املركبات بال مخالفات، 
واستهتار بالتوجيهات والتحويالت، وعدم 
القيادات  أثناء  النقالة  الهواتف  استخدام 
في االزدحامات بدعوة طيورها املهاجرة 
للوطن الغالي، ونسيج أهله الكرام، املطالبني 
باختيار النواب ممن يتصف بأنه القوي 
األمني، بال محاصصة، وال مزاجية تركيبة 
من غير الصاحلــني ليكون فوق مواقع 

مسؤولية وهيبة اآلخرين!
 فهل لديك أخي املشارك قدرة على 
ذلك؟! لتكن عودا من ظهر حزمة متقابلني 
للطاوالت املتضررين جميعا ونكون صدرا 

لآلخرين.

من أغرب طــرق جتار املخدرات في 
ترويج سمومهم ترك سيارة في مواقف 
إحدى املدارس أو املستوصفات أو حتى 
املســاجد، واآللية تكون كالتالي: يتصل 
املدمن علي التاجر بطلبه حســب رموز 
متفق عليها بعدها يتم االتفاق على السعر 
ويبعث رابطا ثم يذهب املدمن إلى إحدى 
تلك السيارات ليلتقط «سمه» من هناك، 

وال من شاف وال من درى.
ما سبق هو تفسير واحد من عشرات 
ألســباب وجود هذا البحــر الهائل من 
السيارات املهملة في كل أنحاء وشوارع 
الكويــت والتي «تغرف» منها البلدية كل 
يوم عشرات السيارات لكن جهدها يذهب 
كأنه نقطة في بحر، فمازالت غيرها آالف 
مؤلفة وتزيد كل يوم. طيب شنو احلل؟

احلل اقترحته في حسابي في تويتر 
الداخلية والبلدية.  الى وزارتي  ووجهته 
وفحوى االقتراح خصخصة خدمة سحب 
وإزالة السيارات املهملة واملخالفة في كل 
شوارع ومحافظات الكويت. وليبدأ األمر 
جتريبيا في محافظة واحدة ثم يتم تقييم 
التجربة، إما تعميمها على باقي احملافظات 

أو «وأدها» في املهد.
هذه اآللية معمــول بها في الواليات 
املتحدة خاصة في املدن الكبيرة لذلك نادرا 
ما نرى مواطنا عندهم يترك سيارته في 
مكان مخالف حتى لو لدقائق ألن الشركة 
اخلاصة تلك له باملرصاد، فهي ســتجني 

املال الكثير من سحب سيارته.
بعد ســحب السيارة طبعا بالتنسيق 
مع الداخليــة والبلدية وتصوير املخالفة 
يتم أخذها إلى كراج أو ساحة تابعة لتلك 
الشــركة حيث حتجز ملدة أسبوع، ومن 
حق املواطن خالل ذلك األسبوع الذهاب 
الستالمها بعد دفع املخالفة وتكلفة السحب 

ويومية احلجز في الكراج.
بعد أسبوع إذا لم يتقدم أحد للمطالبة 
بالسيارة يتم بيعها باجلملة إلحدى مكاتب 
الســيارات التي مت االتفاق معها أو يتم 
عرضها في مزاد أســبوعي يشارك فيه 

اجلميع.
منظر احتالل السيارات سواء املخالفة 
أو املهملة لســاحات وبراحات ضواحينا 
منظر غير حضاري ومؤســف، غير ان 
هذه املساحات أمالك دولة والوقوف عليها 
يعني التعدي على أمالك دولة، وهي جرمية 

يخالف عليها القانون.
نقطة أخيرة: أول مكان يجب أن تبدأ فيه 
حملة تخليص البلد من السيارات املهملة هو 
مواقف املستشفيات الكبيرة. تأتي مبكرا 
ملوعد في العيادة اخلارجية الساعة ٦ صباحا 
لتفاجأ بــأن نصف املواقف ممتلئة. هذا 
االقتراح لوزارة الداخلية وبلدية الكويت.

مفسدا، وال ظاملا، وإمنا خرجت 
لطلب اإلصالح في أمة جدي، أريد 
أن آمر باملعروف وأنهي عن املنكر».

وأدواته خلق رأي عام مستدام 
رافض للظلم، وتنبيه الناس للقيام 
مبسؤولياتهم وعدم التراخي في 
نصرة احلق وأهله: «فمن قبلني 
بقبول احلق فاهللا أولى باحلق، ومن 
رد علي هذا أصبر حتى يقضي 
اهللا بيني وبني القوم باحلق وهو 

خير احلاكمني..»
«أال ترون أن احلق ال يُعمل به، 
وأن الباطل ال يتناهى عنه، ليرغب 
املؤمن في لقاء اهللا محقا، فإني ال 
أرى املوت إال سعادة وال احلياة 

مع الظاملني إال بََرما».

وبالطبع فإن تلك الدول لم يدر في 
خلدها أن ماليــني الدوالرات التي 
إلى دعم ونشر  تدفعها ســتذهب 
احلمالت لتشجيع املثلية الطبية التي 
دعا إليها مدير عام منظمة الصحة 
العاملية ضاربا باحلائط البعد الروحي 
للصحة وأساسيات التوعية القائمة 
على البراهني وليست التصاريح التي 
تتفق مــع االنتهازية الدولية والتي 
لألسف قد يعززها املدير العام إن 
لم يصدر االعتذار املستحق بجميع 
اللغات وينشره حتى ال تفقد املنظمة 
الثقة بها وتتجمــد برامج التمويل 
خلططها وبرامجها إن استمر موقف 
مديرها العام في احلديث عن نصائحه 
للمثليني ونشرها بإمكانيات املنظمة.

وأرجو أن نرى قريبا موقفا عربيا 
موحــدا وموقفا خليجيا من جانب 
وزارات اخلارجيــة والصحة حيال 
تصريح املديــر العام للمنظمة وال 
مانع من التلويح بتجميد الدعم إن 
التي  استمرت مثل تلك املمارسات 
تنقصها احلكمة والرشد على هذا 

املستوى. 

اهللا عنها قالت: «ســمعت رسول 
اهللا ژ يقول: «يُحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرال، قلت: يا 
رسول اهللا، الرجال والنساء جميعا 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا 
عائشــة األمر أشد من أن يهمهم 
ذلك، وفي رواية: األمر أهم من أن 

ينظر بعضهم إلى بعض».
أقول:  الزائغة  أبوالعيون  فإلى 
اتق اهللا في نفسك، وغض بصرك 
عن احلرام، واستجب لنداء ربك: 
(قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن 
اهللا خبير مبا يصنعونـ  النور: ٣٠).
٭ اقرأ واتعظ:  قال رســول اهللا ژ: 
«إياكم واجللــوس في الطرقات، 
فقالوا: ما لنا بد إمنا هي مجالسنا 
نتحــدث فيها، قال: فإذا أبيتم إال 
املجالس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: 
وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، 
وكف األذى، ورد الســالم، وأمر 

باملعروف، ونهي عن املنكر».

عندما شنت عناصر إرهابية عدد من 
العمليات الدموية استهدفت مرافق 

أساسية في الدولة عام ٢٠١٩..
وباختصار أوجزه لي مواطنون 
سريالنكيون ان الرئيس كان ميثل 
هرم سلطة الفساد ما استدعى األمر 
ان يتم استئصاله، بينما يرى معظم 
املســلمني بأن سقوطه جاء انتقاما 
ربانيا جزاء إصداره قرار حرق جثث 
املسلمني إبان فترة جائحة كورونا!
القنصل  وأشــيد هنا بــدور 
عبدالعزيز العدواني وطاقم سفارة 
الكويت في كولومبو على ما بذلوه 
من جهد ومثابرة في سبيل ضمان 
ســالمة املواطنني الكويتيني والرد 
على استفساراتهم واحلرص على 

متابعة أوضاعهم.
إن انتفاضة بلد الشــاي كانت 
مبنزلة زوبعة في فنجان، إذ لم يوقع 
فيها املتظاهرون أي ضرر او تخريب 
في بنى الدولة االقتصادية وباألخص 
القطاع السياحي من فنادق ومرافق، 
وانتهت الزوبعة بهروب الرئيس الذي 
حكمها منذ عام ٢٠١٩، وبداية صفحة 
جديدة من تاريخ سريالنكا السياسي.

في حاضرها ومستقبلها، أهدافا 
تنتشل املجتمع من واقعه السيئ، 
ورســم أداة لكل املناضلني ضد 
الظلم والطغيان، فقال في أهدافه: 
«إني لم أخرج أشرا، وال بطرا وال 

اجلهات التي تقر التمويل بتلك الدول 
على وقــف التمويــل أو جتميده 
انتظارا العتذار مستحق من مدير 
عام املنظمة، ويكون االعتذار مقرونا 
مبوقف واضح من املنظمة وأجهزتها 
الرئاسية وبعيدا عن االنتهازية التي 
إن لم تتخذ املواقف املنطقية حولها 

فقد تفقد الثقة باملنظمة. 
وتعجبت أن تصريح املدير العام 
للمنظمة لم يتم التعامل معه من خالل 
وقفة جادة للدول املساهمة والدول 
التي تغدق املاليني على برامج املنظمة، 

النساء أم يغضون أبصارهم عنهم؟
حول هذا اليوم يقول املولى عز 
وجل في سورة الكهف: (وُعرضوا 
لقد جئتمونا كما  على ربك صفاً 
خلقناكــم أول مرة بل ظننتم ألن 

جنعل لكم موعداً ـ الكهف: ٤٨).
يوم القيامة يُعرض الناس على 
ربهم صفا كمــا ُخلقوا أول مرة 
حفاة عراة غرال، أي غير مختونني.
املؤمنني رضي  أم  عن عائشة 

في السوق السوداء بشكل جنوني، 
وبأثر ورد فعل طبيعي ارتفعت أسعار 
جميع السلع واخلدمات بذات النسبة 
تقريبا فاقت ٥٠٪ في شــهر واحد 
واملواد الغذائية بنســبة ٨٠٪، وفي 
بلد مديــن للخارج بنحو ٥٠ مليار 
دوالر، دون اي عمالت أجنبية لشراء 

الوقود، لم يعد األمر يطاق.
فقدان الوقود بدوره أشعل وقود 
انتفاضة الشعب ضد رئيس الدولة..!
الفنادق كانت شبه خالية بسبب 
قلق السياح من عواقب هذه األزمة، 
ال بل ان السياحة كانت قد تضررت 

فالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 
يقول: «من أصبح ولم يهتم بأمور 

املسلمني فليس منهم»!
انظر إلى احلسني گ كيف 
وضع أهدافا على مستوى األمة 

لهم حتفظات لدى املنظمات الدولية 
بخصوص ما يثار من حمالت إعالمية 
للترويج للمثليني وأن نصف أو أكثر 
قليــال من متويل املنظمة حســب 
البيانات الرسمية مصدره هو دول ال 
تعتبر في موقع املدافعني عن املثليني، 
وأن مساعدات الطوارئ في املنظمة 
ميولها دول موقفها واضح ومعلن من 
قضايا املثليني ضمن سياق يتعلق 
بثقافة املجتمعات واجلذور الدينية.
الطوارئ  وقد يفقد صنــدوق 
باملنظمة ماليني الدوالرات لو وقفت 

يرى امرأة حســناء تراُه يسترق 
النظر إليها خلســة (يعلم خائنة 
األعني وما تخفي الصدورـ  غافر: 

.(٩
لألســف هناك رجال عيونهم 
زائغة، ال يغضون أبصارهم عن 
النساء، هؤالء الرجال يا ترى كيف 
القيامة، حني  سيكون حالهم يوم 
يقف الرجال والنساء صفا حفاة 
عراة غرال.. هل ســينظرون إلى 

تستغرق حوالي عشرة دقائق تبلغ 
خمسة عشر ألف روبية أي حوالي 

اثني عشر دينارا كويتيا..؟
تكاليف التنقالت أصبحت خيالية 
بســبب شــح الوقود.. وأصبحت 
محطات البنزين ساحة للمشاجرات 
واملضاربات بــني مئات املنتظرين 
مضوا معظمهم أيام عدة للحصول 
الوقود خلزانات  على رشــفة من 
مركباتهم..! في حني توقفت معظم 
احملطات عن العمل بســبب شــح 

الوقود!
وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الوقود 

من أسباب استثمار اإلنسان 
حلياته واستمتاعه بها، أن تكون 
له أهداف مرســومة حتقق غاية 
وجوده علــى األرض، فيضع له 
الذي  لبنة في الصرح اإلنساني 
بدأ مع آدم گ ومســتمر حتى 

قيام الساعة.
فلم يخلقنا اهللا للعبث واللعب!
أهدافا مشــروعة،  فضع لك 
وأبدع في وسائل حتقيقها، ورتب 
لك جدوال زمنيا تراقب وتقيم مدى 
التزامك، ولكن ال جتلد نفســك! 

فخير اخلطائني التوابون.
هذه األهداف منها على املستوى 
الشخصي، ومنها على املستوى 
املجتمعي، وليكن لك اهتمام بأمتك، 

اإللكترونية  املواقــع  تناقلــت 
تصريحا يثير االشمئزاز عن مدير 
عام منظمة الصحة العاملية يتضمن 
نصائح للمثليني للوقاية من جدري 
القرود، ولكن هــل هذا التصريح 
اجتهاد شخصي أو أنه صادر عن أحد 
األجهزة الرئاسية ألن منظمة الصحة 
العاملية بها حتديد واضح ملسؤوليات 
املديــر وال تدخل ضمنها مثل تلك 
التصاريح ذات الصيغة االنتهازية، 
فضال عن الوصمة والتمييز بسبب 
املرض في وقت من املبكر أن نعتبره 
املثليني دون دراسات  أمراض  أحد 
للمدير  مستفيضة كان من األولى 
العام أن يدعمها ويقدم التمويل الالزم 
لها حتى ال تقع أخطاء شابت العدوى 
باإليدز في بداية اكتشافه وروجت، 
ألن السبب كان االتصال اجلنسي بني 
البشر والقرود ولم تستمر احلملة 

بسبب افتقارها لألدلة العلمية. 
وعودة إلى تصريح املدير العام 
الذي خص به املثليني ونســي أن 
نصف الدول أعضاء املنظمة الذين 
أعطوا أصواتهم للتجديد كمدير عام 

عن طريق وســائل التواصل 
االجتماعي شاهدت مقطع ڤيديو 
لفضيلة الشيخ علي جمعة مفتي 
الديار املصرية سابقا، يجيب فيه 
عن سؤال أحد املتصلني: «أذهب مع 
أصدقائي إلى شاطئ البحر، وهناك 
املايوهات،  نساء ورجال يرتدون 
فنغــُض بصرنا.. مــا رأيكم في 

تصرفنا فضيلة الشيخ؟!»
سؤال املتصل عن غض البصر 
في األماكن املختلطة كاألســواق 
واملجمعات التجارية والشــواطئ 
البحرية وحمامات الســباحة في 
الفنادق ذكرني بسورة النور التي 
يأمر اهللا ســبحانه وتعالى فيها 
البصر  املؤمنني واملؤمنات بغض 
ألنه حرام، أما نظرة الفجأة وهي 
أن تقع عينك على امرأة دون قصد 
فال شيء فيها، لكن إياك أن تنظر 

إليها ثانية فتقع في احلرام.
اإلنسان بطبعه يعشق اجلمال 
«القلب يعشق كل جميل»، فعندما 

شاءت ظروف عملي ان أسافر 
الى بلد الشاي الفاخر في أوج أزمته 

االقتصادية والسياسية.
حطت بنا طائرة طيران اجلزيرة 
في مطار كولومبو عاصمة سريالنكا 
فجر الثالثاء التاسع عشر من شهر 
يوليو الفائت في رحلة عمل دامت 
بضعة أيام.. كان املشهد في املطار 
يبدو هادئا أكثــر من املعتاد، إذ لم 
أرى تلك اجلموع الغفيرة من السياح 
األجانب في مطار كولومبو الصغير 

نسبيا.
أشــار لي ضابط يعمل بشباك 
بالتقدم  الدخول  تخليص إجراءات 
الستكمال اإلجراءات، وتناول ورقة 
بيانات الدخول وقام بتعبئتها نيابة 
عني، ثم أومأ بحركة األصابع املعروفة 
بطلب بقشيش «هدية» حسب تعبيره! 
ذلك الطلب لم يكن أمرا اعتياديا في 
سريالنكا من قبل لكني ناولته خمس 
آالف روبيــة أي ما يزيد قليال عن 

أربع دنانير كويتية..!
بانتظار  املطار  إلى صالة  دلفت 
السائق وفق ترتيب مسبق، تكلفة 
ســيارة األجرة الــى الفندق التي 

ملن يهمه األمر

سمو الشيخ
 أحمد النواف.. 

استبشرنا بك خيرًا
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

االختصاص؟!
عزة الغامدي
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