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دماء األبرياء عار 
يالحق قاتليهم

الشيخة حصة احلمود 
السالم الصباح

لم تترك األمثال العربية شيئا إال وأحاطت به، 
فهي صورة لواقع ملموس، وإذا نظر املرء حوله 
يجد أن هناك من يراقب الناس بدافع الغيرة واحلسد 
واألنانية والفضــول، وما اجتمعت هذه الصفات 
بشخص إال وأنتجت شــخصا سيئا، لذلك جتد 
هؤالء الناس تركوا أشغالهم وأمور حياتهم وتفرغوا 
لعيوب الناس يفتشــون عنهــا، وتصرفات املرء 
تنبئك عن شخصيته، أكانت خيرا أم شرا، تعرف 
من خاللها ماهية هذا الشخص، وهذا املثل واقعي 
وملموس في حياتنا، ويفســر أيضا أنك ما دمت 
حتســب للناس حسابا لن تفعل في حياتك شيئا، 

ولن جتني من ذلك سوى الهم واخليبة.
وإرضاء الناس غاية ال تدرك، فما دمت مقتنعا 
مبا تريــد أن تفعله ال تلتفت للناس، وســر في 
طريقك الذي رسمته لنفسك متسلحا باإلميان باهللا 
والثقة بالنفس وستصل إلى ما تريد بإذن اهللا، أما 
مراقبة الناس للناس، فهي ظاهرة منتشرة، ومثل 
هذا التصرف منبوذ وممقوت، وال يجنح ملثل هذا 
التصرف إال ناقص عقل وسفيه، فليس من حقك 
ذلك ألنك تدخلت في خصوصيات غيرك، وأمر ال 
يعنيك، وجعلت املمنوع مســموحا به، خاصة أن 
بك من العيوب ما اهللا أعلم به، وتغض النظر عنها، 
ولو نظرنا حولنا لوجدنا كثيرا من الناس يتصفون 
بهذه الصفة السيئة، فما أكثر من يراقب الناس بكل 
شاردة وواردة، للتشفي وكأن هذا األمر حق له.

وهؤالء الناس يجلبون الهم ألنفســهم، وقد 
ســئل األحنف بن قيس عن أكثــر الناس عيوبا 
فقال: اطلبوه عيابا فأكثــر الناس عيوبا هو من 
يعيب الناس، وكذلــك احلال في من يضع الناس 
في حســبانه عندما يقدم على عمل فيقدم رجال 
ويؤخر رجال، ويتردد كثيرا، وبذلك ال يحقق من 
طموحاته وآماله شيئا، فيظل مكانك سر، ويعود 
بخفي حنني، فال تلتفت وراءك وسر إمامك وارم 
كالم الناس في عرض البحر، فكل إنسان واثق من 
نفســه ال يلتفت إلى ما يقوله الناس، بل ويجعل 
هذا األمر آخر ما يفكر فيه، واألفضل لك أن تراقب 
اهللا ال الناس، والغريب حقا أن هناك أناسا يتقنون 
دور مراقبة الناس، ويتمادون في ذلك إلى أبعد حد، 
واحلق أن السعيد من شغله عيبه عن التفتيش في 
عيوب غيره، فلنفعل ما نراه مناســبا شريطة أال 
نتعدى حدود اهللا تعالى، روي أن الشاعر بشار بن 

برد صاغ بيت حكمة يقول فيه:
من راقب الناس لم يظفر بحاجته

اللهج الفاتك  بالطيبات  وفاز 
فأخذ البيت تلميذه سلم اخلاسر واسمه سلم 

بن عمرو بن حماد وحسنه ومنقه فقال:
النــاس مات هما من راقب 

باللــذة اجلســور وفــاز 
فمات بيت بشار ودوت شهرة بيت سلم اخلاسر 
حتى يومنا هذا، فيا أيها الرجل وكلنا هذا الرجل ال 
تظلم نفسك مبراقبة غيرك، وال تكن سطحيا في 
تفكيرك، فتضيــع وقتك فيما ال فائدة منه، وكن 
واقعيا وصادقا مع نفسك ودع اخللق للخالق، وال 
توقع نفســك في هذا الفخ، وإذا عزمت على فعل 
شيء فتوكل على اهللا فهو حسبك ودمتم ساملني. 

من هو أنا؟ هذا هو السؤال الذي ال يطرحه أحد، 
رغم أنه أهم ســؤال في حياتنا نحن البشر، نحن 
خليط من أشــياء بعضها قد يكون معروفا، لكن 

الكثير منها مجهول حتى ألنفسنا.
أذهاننا مليئة بالزوايا املدفونة في غياهب النسيان 
املتعمد، وأرواحنا مليئة أيضا بكتب غطى عليها رداء 
اإلنكار، لكن احلقيقة دائما ما تفضح نفسها إذ إن 
الراحة الداخلية لنا تستدعي أن نتوقف عند محطات 
في أزماننا لكي نفتح صفحات الدفاتر والكشاكيل، 
ونلقي نظرات على املرافئ التي رســونا فيها لكي 
نصل إلى احملطة التي تعتبر نقطة االلتقاء مع احلقيقة 
التي جنري وراءها وسط هذه الغابة التي نضل فيها 

حينا ونصل إلى مقاصدنا من خاللها حينا آخر.
اســألك أيها اإلنسان هل من الصعب أن يخلع 
اإلنســان عن ذهنه وروحه الرداء املصطنع الذي 
يســميه (النقاء/ الطهارة) وينفتح على داخله في 

رحلته الوجودية ومبتغاه األهم.
لألسف فإن اإلنســان يتعامى ويتغاضى عن 
حقائق ذاته وعاداته وأفكاره ومشاعره وما يحمله 
ذلك كله من التضاد واجلهل والغموض بل وما قد 

يصل به األمر إلى تناقض وتضليل.
أستذكر هنا كلمة ســامية ألمير املؤمنني علي 
بــن أبي طالب گ يقول فيهــا «الناس نيام فإذا 

ماتوا انتبهوا».
وهذه هي أكبر حقيقة في حياتنا.

فإن بني اإلنســان معتادون على االســتكبار 
واالســتعالء ويتخذون من اإلنكار سبيال نحو ما 
يريدون تبريره في حياتهم، ولذلك فإن معظم الناس 
يكونون في حياتهم ومواقفهم أشــبه ما يكونون 
بالنيام، والنائم ال يشــعر مبا حوله وال يدرك في 
أي موقــع أو عالم هو، وهــذا النوم يفقده الوقت 
واإلحساس بالزمن واالستفادة من كثير مما يستطيع 
فعله من خالل التفاعل اإليجابي مع الوقت والزمن 

وتتالشى إرادته ويتناقص وعيه.
إن النوم ليس هنا ملرور الزمن استدعاء للراحة، 
بل إن النوم الذي يقصده اإلمام هو تضييع وهدر 
للتفاعل اإلنســاني الذي من شأنه تطوير احلياة 

في كل جوانبها.
ومشكلة هذا النوم أنه ال انتباه وال يقظة منه، 
ألنه غفلة مطبقة منشؤها الغرور واالغترار بامللذات 
واالعتداد بالذات ونســيان لطبيعة الدنيا التي هي 

محطة وليست منزال مستقرا.
فالقيام من نــوم الغفلة ال يكون إال بعد فوات 
األوان واخلروج من الدنيا، حيث يكون العمل إلى 
اآلخرة، حيث ال ينفع الندم وال يستقيم فيه عمل، 
وعندئذ يصبح اجلواب عن ســؤال «من هو أنا؟» 

غير نافع ويكون األوان قد فات.

«حرية الدين والعقيدة حق 
من حقوق اإلنسان، مكرسة 
املتحدة،  في ميثــاق األمم 
العاملــي حلقوق  واإلعالن 
اإلنسان يتم من خالله اختبار 
هذا احلق. دعونا نعمل لقلب 
هذا التيار (اإلرهابي) املروع، 
لبناء مجتمعات أكثر شموال 
وسلمية، حيث يتم االحتفال 
باختالفاتنا واعتبارها ثراء 
يقوينا جميعا». بهذه الكلمات 
القويــة الواضحة واحملددة 
الداللة والهدف، عبر األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش عن أبسط حقوق 
اإلنسان وخلص منهج دعاة 
السالم واحملبة في مختلف 
دول العالم والغرض احلقيقي 
من إنشاء تلك املنظمة التي 
نسعى جميعا إلى استقالليتها 
السياسية  الضغوطات  رغم 
التي التزال  ولعبة املصالح 
حتكم الدول الكبرى وعبثها 
مبقدرات بقية شعوب العالم.
املنظمة  لذلك خصصت 
يوم ٢٢ أغســطس من كل 
عام للتذكير بضحايا أعمال 
العنف القائمة على أســاس 
الدين أو املعتقد والذي يأتي 
بعد يوم واحد من إحياء ذكرى 
ضحايا اإلرهاب وإجاللهم، 
هذه األيام الدولية ترســخ 
الفطرة اإلنســانية  فينــا 
العظيمة وإن انطمرت حتت 
ركام احليــاة املاديــة التي 
تزداد بشاعة مبرور الزمن، 
أو األحداث  املناسبات  هذه 
موجودة قبل إنشاء املنظمة، 
ولكن الهدف من تخصيص 
األيام هو للتذكير بأننا من 
جنس واحد ومصير واحد، 
وفي ســنن احلياة من يظن 
أنه انتصر بشــروره اليوم 
فهو مهزوم بســالحه الغد، 
هــذه األيام الدوليــة التي 
حترص عليها منظمة األمم 
املتحدة هدفها أيضا التثقيف 
والتوعيــة واإلعالم وربط 
عناصر املجتمع اإلنســاني 
علــى اختالفاتهم ببعضهم 
بعضا، ولوال يقظة أصحاب 
الضمائــر وذوي احلــس 
اإلنساني في كل بقاع األرض 
املناسبات  بتلك  واحتفاؤهم 
ملا أصبــح لهذه األيام قيمة 
تذكر أو مقال ينشر ومادامت 
قلوبنا تنبض سنكتب ونذكر 
العالم بأن من ذهبوا ضحية 
أفكارهم ومعتقداتهم وأديانهم 
من األبرياء فهم شهداء عند 
خالقهــم، وأن دماءهم عار 

يالحق قاتليهم.
سيظل اإلرهاب واالعتداء 
اخلسيس على األبرياء وصمة 
عار في جبني املمول واملنفذ 
واملؤيد، وستظل حرية الرأي 
واملعتقد هي أسمى وأعظم ما 
أوجده اهللا سبحانه وتعالى 
بني البشــر، واملعتدي على 
هذا احلق هو عدو هللا ورسله 
وعدو لإلنســانية والسالم 

واخلير واجلمال.
إن احلياة لن تستمر إال 
مبواجهة الفساد بكل صوره 
أنفسنا، ونحن  ومبا تطيقه 
نعيش في امتحان رباني ال 
نعلم متى ينتهي، ولكن يقينا 
لننجح فيه  نسعى جاهدين 
حتى نترك ألجيال املستقبل 
املولى  ذكرى عطرة ونلقى 
عز وجل غير مقصرين في 
أداء الواجب، لعل اهللا يحدث 

بعد ذلك أمرا.
ونسأل اهللا جل وعال أن 
يعم األمن والســالم العالم 
أجمع، وأن يجنبنا الفنت، وأن 
يصلــح أحوالنا جميعا وأن 
يسّخر للحق جنودا ال يعلمها 
إال هو سبحانه وتعالى، وأن 
العزيز قيادة  يحفظ وطني 
وشــعبا وسائر بالد العرب 

واملسلمني. اللهم آمني.

العراقي ١٩٩١، حيث كانت القوات الكويتية 
قادرة على صد القوات الغازية، لوال أن 
القرار السياســي كان هو األغلب على 

القرار العسكري!
ثم يصف بالدموع والعاطفة اجلياشة 
تفاصل رفع العلم الكويتي في النويصيب 
كرمز ألول االنتصار في حرب التحرير، 
ويكشــف عن أمر القيادة السياســية 
املنخفض  للطيران  الكويتية  للمقاتالت 
حتى تنعم أعــني املواطنني برؤية علم 
الكويت عليها فتقر أعينهم وتطمئن. ثم 
يصف حرص القيادة الكويتية على املروءة 
بعدم التعرض للجنود العراقيني بشرط 
اجلالء إلى بالدهم من دون أسلحة، لكن 
دناءة زمرة صدام حسني لم تتردد في 
الشوارع  الكويتيني من  املدنيني  خطف 
السياسية ما بعد  للمقايضة  كأســرى 

التحرير!
كتاب توثيقي ميثــل إضافة نوعية 
املترددين  الكويتيــة، وينعش  للمكتبة 
ممن تبوأوا مناصب مهمة، يدفعهم لكتابة 
مذكراتهم وجتاربهم التي هي ملك الناس. 
وشكراً ألبي محمد الفريق الركن املتقاعد 

علي املؤمن على هذا اإلهداء الثمني.

حتدثت في أكثر من موضع عن مخالفي 
قانون اإلقامة وحذرت منهم كثيرا، ولكن 
في املقابل فإن األعمال املشبوهة وغير 
باملجتمع خاصة  أكثر فتــكا  األخالقية 
بالشباب واملراهقني، هذه الشرائح ذات 
ارتباط وثيق بوســائل التواصل والتي 
من خاللها يتم الترويج ملمارسات غير 
أخالقية، وبالتالي يسهل استدراجهم بحكم 

حداثة أعمارهم.
دخول الشباب إلى هذه األوكار يعني 
احتماليــة إصابتهم بأمراض شــديدة 
اخلطورة ومميتة ونشر هذه األمراض 
داخل املجتمع، لذا فإن التصدي لهم بحزم 
وصرامة والضرب بيد من حديد على أيدي 
هذه العصابات ال بد منه، ونشكر رجاالت 
الداخليــة ومعالي الوزير على إنهاء هذا 

االنفالت األخالقي الذي تنامى مؤخرا.
أبارك لإلخوة األولوية عبداهللا  آخر الكالم: 
البالول  الرجيب وعبداهللا سفاح وحامد 
وبدر البالول وحامد الدواس على تعيينهم 
وكالء في األمن العــام واألمن اخلاص 
ومكتب الوزير واألكادميية واألمن اجلنائي، 

وأمتنى لهم التوفيق والسداد.

على البلح والتمر من الركوك املصفوف 
على رصيف الفرضة، ونحصل أيضا 
على تفاح «بوفسيوه» وهو تفاح أخضر 
صغير يجلب من البصرة وأحيانا أيضا 
املشــمش، وفي احلقيقة كانت مدينة 
البصــرة العراقية في أيام زمان ديرة 
خير نعتمد عليها كثيرا في ما نحتاج 

اليه من مواد غذائية.
اليوم الواحد منا عنده شاليه على 
البحر وعنده طــراد ورغم هذا ترى 
البعض غير راض ويقرر الســفر إلى 
اخلارج، يعني أيــام زمان كان الناس 
قنوعني وراضني بالعيشة.. يا حالة ذاك 
الزمان ويا حالة بحورها ونقعها، لقد 
غير النفط معيشتنا وأطباعنا بعد أن 
كنا قانعني مبا نحن فيه.. ما نقول إال 

اهللا يرحم ذاك الزمان.
(.. نسوا اهللا فأنساهم  آية كرمية: 

أنفسهم).
اللهم احفظنا من غفلة تبعدنا عنك 

يا اهللا..
واهللا املوفق.

الالهب، مثلما في الشــتاء على سفوح 
الثلوج في جبال سورية وهم يشاركون 
إخوانهم في حروبهم ضد إسرائيل سواء 
اليرموك وفي جبهة السويس  في لواء 
من ١٩٦٧ حتى ١٩٧٤، مستعرضا الدروس 

والعظات بعد حتليل سير املعارك.
وللفريق املؤمن جهوده ضمن الوفود 
العربية،  العربية-  الكويتية في األزمات 
حتــى تلقى تهديدا باالغتيال في لبنان. 
لكنه لم يبال بصفته عسكريا مهددا أصال 

بالقتل حتت أي ظرف!
وأخيرا يتعرض إلى تفاصيل الغزو 

تعاني منها البالد، ويزيد من فاعلية التعامل 
معها، وفي هذا السياق البد أن نستذكر 
اجلهد الكبير لألخ وكيل وزارة الداخلية 
البرجــس، ووكيل وزارة  الفريق أنور 
الداخلية املساعد لشؤون العمليات واملرور 
اللواء جمال الصايغ، وكل أبنائي املشاركني 
في مالحقة املخالفني واألوكار املشبوهة، 
واخص بالذكــر رجال املباحث اجلنائية 
ومباحث شــؤون اإلقامة على جهودهم 
في تطهير البالد من هذه املمارسات غير 

األخالقية.

أسود ونســرع في اجلري إلى البحر 
لنسبح، وكذلك كنا منارس صيد السمك 
بواسطة مشــخال ويغطى بقماش أو 
كركور صغير عبارة عن قفص حديدي، 
وكنا أيضا نصنــع التناك عبارة عن 
قارب صغير تصنع من تنك صفيحة 
الكاز القدمية، وكنا سعداء جدا  تنكت 
ونحاول أن نستغل معظم أيام الصيف 
في البحر وال منــل، وأذكر إذا جعنا 
نتوجه إلى فرضــة اخلضار لنحصل 

قرب الروضتني! كان «أبو الدستور» الشيخ 
املرحوم عبداهللا الســالم يتفقد اجلبهة 
عندهم في شدة حرارة الصيف، حتى 
الذخائر!  تأثيرها على كيميائية  وصف 
وذلك قبل أن تتقاطر القوات البريطانية 
والعربية التي كانت أسلحتها متواضعة 
نســبيا مع أســلحة اجليش الكويتي 

والبريطاني للدفاع عن الكويت.
وعن حرب ١٩٦٧ ضد إسرائيل، كان 
املؤمن يقود مركز تدريب الفلسطينيني 
املتطوعني املقيمني. ويدلي بتفاصيل عن 
حماس العسكريني الكويتيني في الصيف 

األمنية ميدانيا، والضرب بيد من حديد 
على ممارســي األعمال املنافية لآلداب 
وضبط املئات من هذه الشريحة املفسدة، 
ومداهمة أوكار الرذيلة التي يتم الترويج 
لها عبر وسائل التواصل وعبر شبكات 
دولية متخصصة في هذا النشاط اإلجرامي 

غير األخالقي.
كما أسلفت فإن التجاوب مع معاناة 
املواطنني واملقيمني أمر شديد األهمية، 
الشيخ  الوزير  امليداني ملعالي  والتواجد 
طالل اخلالد يؤكد اهتمام القيادة مبلفات 

فكنا أيام نسبح في نقعة العبداجلليل 
واملرزوق ومحمد ثنيان الغامن هذه من 
نقع منطقة اجلبلة وكذلك كنا نســبح 
في بعض نقع منطقة شرق ومنها نقعة 
الشمالن ونقعة جاسم  معرفي ونقعة 
العماني ونقعة العسعوسي، وهناك أيضا 
عدة نقع في شــرق وجبلة، ونترقب 
حتركات البحر في املد واجلزر، ومتى 
أصبحت املياه طفوح (مد) لبسنا املايوه 
األسود عبارة عن سروال قصير لونه 

حتت هذا العنوان، ألّف الفريق املتقاعد 
علي املؤمن كتابا يسرد فيه بالتفاصيل 
باألمن  التحاقه  العسكرية منذ  مذكراته 
العام ١٩٥٤ حتى تقاعده ٢٠٠٣ بعد أن تقلد 
منصــب رئيس األركان العامة للجيش، 
تزين غالفه صــورة نادرة له وهو في 
خندق متقدم علــى احلدود الكويتية - 

العراقية أثناء أزمة ١٩٦١.
ويبدأ من ظروف نشــأته في فريج 
«احلياچ» أو احلاكة من عائلة مترست اجللد 
والصبر على شظف العيش وركوب البحر 
كأغلب الكويتيني. كان يبحث عن األعذار 
لوالدته قبل القيام مبهامه العسكرية في 
اخلارج، ولكنها فاجأته بقولها «.. اذهب 

فاحلي ال قاتل له..».
حصل على دورة تدريبية في بريطانيا 
١٩٥٧ بعد صعوبات، وكانت نقلة نوعية في 
حياته عندما تعرف على احلياة البريطانية 
ألول مرة، ومر مبواقف طريفة دونها.

وينقل تفاصيل نادرة عن قرار العودة 
إلى الكويت بعد تهديد املقبور عبدالكرمي 
قاســم بضم الكويت إلى العراق ١٩٦١، 
فقد امتطوا دباباتهم منذ وصولهم املطار 
واالنتقال فورا إلى خط النار في «اللياح» 

لم أستغرب سرعة اعتماد نائب رئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد لعالوة 
بدل النوبة ملفتشي أمن املطار، وتوجيهاته 
باستحداث تدرج وظيفي لشاغلي وظيفة 
«مفتش أمن مطار»، وفق القوانني املنظمة، 
وذلك بعد ساعات من لقاء جمعه مبجموعة 
من مفتشي املطار واالستماع إلى شكواهم 

بهذا اخلصوص.
التجاوب مع املالحظات والشــكاوى 
ومتابعة ما ينشر على وسائل التواصل 
أمر مهم للغاية، ألن املسؤول أو الوزير 
قد تكون هناك أمور خافية عليه، وهذا 
ينطبق أيضا مع قرار الشيخ طالل اخلالد 
حينما حدث برفع سن التسجيل حلملة 
التسجيل لكل  الشهادة اجلامعية وفتح 
التخصصات اجلامعية وتوحيد معدالت 

ونسب القبول.
أيضا ال ميكن جتاهل استمرار الشيخ 
طالل اخلالد في ذات املسيرة التي بدأها 
سمو الشــيخ أحمد النواف فيما يتعلق 
مبالحقة املخالفني واإلشراف على عمل 
رجال األمن شخصيا، ومتابعة احلمالت 

أيام زمان كنا نسعد كثيراً بفصل 
الصيف لنمارس أهم هواياتنا وألعابنا 
البحرية، كنا نعشــق السباحة لدرجة 
أننا كنا منضي وقتاً طويالً في البحر 
وكانت السباحة في أيام زمان من أحسن 
الهوايات التي منارسها، وكانت لنا عدة 

سواحل أو «نقع» كما نسميها سابقا.
وملا كان موقــع منزلنا في منطقة 
الوســط مقابل قصر السيف وامليناء 
الغنيم وبجوارها  املــاء  القدمي وبركة 
ُفرضة اخلضار والعلف اجلت واجلوالن 
والتمــر ومعظمها جنلبها من البصرة 
العراقيني، وفي  أبوام وأبالم  بواسطة 
احلقيقة كانت البصرة في السابق هي 
التي نعتمد عليها بجلب كل ما نحتاج 
اليه من اخلالل (البلح) والرطب والتمر، 
وكذلك جنلب من البصرة اجلت واجلوالن 
للبقر والغنم وكنــا نعتمد كثيراً على 

حليب البقر واملاعز.
أما بالنسبة ملزاولة هوايتنا املفضلة 
السباحة فكنا ننتقل بني النقع القريبة 
من منطقتنا فريج الغنيم وفريج سعود، 

يوافق يوم ١٢ أغســطس اليوم الدولي للشــباب الذي حددته 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها ٥٤/١٢٠ بناء على التوصية 
التي قدمهــا املؤمتر العاملي للوزراء، وذلك لتحتفل به جميع دول 
العالــم إللقاء الضوء على أهمية دور الشــباب في التنمية ألنهم 

شركاء في املجتمع العاملي املعاصر.
وقد كان الشــعار لهذا العام هو «التضامن بني األجيال وخلق 
عالم جلميع األعمار» بهدف إيصال رسالة للعالم بأن هناك حاجة 
للعمل عبر األجيال لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة، ويجب أال 
يتخلف أي فرد عن ذلك وإلذكاء الوعي ببعض املعيقات التي حتول 
دون التضامن بني األجيال وخاصة ضد كبار السن والشيخوخة. 
وبالرغم من مرور عدة أيام على هذه املناسبة فلم أشاهد أي مظاهر 
ملشاركة العالم بهذا االحتفال من جانب وزارات ومؤسسات الدولة 
وجمعيات النفع العام واإلعالم، وكأن الشــباب ال وجود لهم بني 
التركيبة الســكانية، أو أنهم حققوا طموحاتهم الكاملة دون مبرر 

لالحتفال.
وهذا يدفعنا للتساؤل عن برنامج احلكومة لرعاية الشباب في 
جميع املجاالت سواء الرياضية أو االجتماعية أو العلمية وما أهداف 
وغايات البرنامج ومن هم الشركاء في وضعه وتنفيذه حسب اإلطار 

خطورة لألمراض املزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.
أما اإلعداد الثقافي للشــباب، فهو مسؤولية اإلعالم والتربية 
وجمعيات النفع العام إلى جانب وزارة األوقاف التي يجب أن يكون 
دورها محوريا ضمن رؤية شاملة متعددة احملاور ألن الشباب هم 
املستقبل املشرق بإذن اهللا الذين سيتحملون قريبا أمانة املسؤولية، 
ويجب إعدادهم جيدا لتلك املهام لبناء الوطن استكماال لدور األجداد 

واآلباء وتواصال بني األجيال املتعاقبة.
وإن مرور عدة أيام على املناســبة ال يعني عدم احلديث عنها 
ألنها مناسبة دولية مهمة بقرار منظمة األمم املتحدة منذ عام ١٩٩١

حيث أوصى منتدى الشباب العاملي بإعالن يوم دولي للشباب جلمع 
متويل يدعم صندوق األمم املتحدة بالشراكة مع املنظمات الشبابية 
في اجتماعهم بالعاصمة النمساوية ڤيينا للدورة األولى للمنتدى. 
ثم أوصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتنظيم أنشــطة إعالمية 
للجمهور لدعم هذه املناسبة لكونها وسيلة إلذكاء الوعي ببرنامج 
العمل العاملي للشباب الذي اعتمدته اجلمعية العامة في عام ١٩٩٦. 
وإن االستثمار في الشباب هو في الواقع استثمار مرتفع العائد 
ألن أعظم ثروة للوطن هي شبابه الذي ميتلك من العلم واملهارات ما 
ميكنه من حتمل املسؤولية لبناء الوطن وحتقيق التنمية الشاملة.
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الزمني وما مؤشــرات متابعة البرنامج ومن املسؤول عن املتابعة 
وكيف اســتعدت احلكومة ملجابهة حتدي رعاية الشباب وتأهيله 
حتى ميكنه القيام مبســؤولياته في بناء الوطن. وهل لدينا وثيقة 
معتمدة عن برامج رعاية الشــباب وحمايتهم من مخاطر التدخني 
وتعاطي املخدرات واملنشطات والعنف والتغذية غير الصحية التي 
تؤدي إلى الســمنة وزيادة الوزن واخلمول البدني وهي عوامل 


