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نستحلفكم باهللا 
عززوا حركة 

التعاونيات رمزنا

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

سفير الكويت

 حديث اجلمعة

محمد العويصي

رغم العالقــة العائلية، تعرفت عليه عن قرب أيام 
الثمانينيات في االنتخابات الطالبية في جامعة الكويت، 
عندما كان يعرض عن اجتماعاتنا الطالبية، ويصب جهد 
اهتمامه في حتصيله العلمي بكلية الهندسة والبترول، 
حتى تخرج مهندسا مرموقا في بلدية الكويت، ويعد 
نفســه للدكتوراه بعد إجنازه رســالة املاجستير، ال 
يصرفه عن عمله الرسمي سوى التزامه الديني مبسجد 
الصادق گ (والذي كان أحد جرحاه في تفجير ٢٠١٥)، 
ثم معاونته لوالده املرحوم احلاج منصور في جتارته، 
قبل أن يتجه إلى جتارة املجوهرات وصياغة الذهب 
التي توارثها عــن أجداده حتى كادت حتتكرها عائلة 
احملمد علي (التي ينتمي لها فقيدنا العزيز)، وآل الناصر 
العبداهللا منذ تأسيس الكويت، ولذلك أخذت فروعهم 
لقب «الصاغة» ولهم فريج وسوق بهذا االسم في محلة 
شرق من الكويت القدمية، هذه املهنة أكسبتهم املهارة 

والدقة في إشغال اجلمال واإلبداع.
ولذلك عندما صدر قرار مجلس الوزراء عام ٢٠٠٣

إلنشاء إدارة الوقف اجلعفري وصدور قرار بتشكيل 
اللجنة االستشــارية، التي كانت أولى مهامها اختيار 
موظف رسمي مديرا للوقف اجلعفري، وذلك بني عدة 
مرشحني ميلكون شهادات علمية وخبرات عملية، كان 
اإلجماع على م.أسامة منصور الصايغ - مع التقدير 
جلميع املرشحني - فهذه الوظيفة حتتاج إلى الدقة في 
تكييف اللوائح الرسمية طبقا للفقه اجلعفري، وهو 
عمل يحتاج إلى مزيد مــن التقوى في رعاية أموال 
الواقفني الذين جلهم من املتوفني، رحمهم اهللا تعالى، 
وقبل أسامة الصايغ مشكورا هذه املسؤولية اجلسيمة، 
والسيما أن أصل فكرة «تأسيس الوقف اجلعفرية» 
واجهت معارضة قاسية وشديدة، فريق يرفضها بدعوى 
تكريس الطائفية في املجتمع الكويتي، وأخرى يحاربها 
كونها تتولى شــعيرة دون وجه شرعي، مما يعرض 
األوقاف اجلعفرية للتمييع الباطل! ولذلك اشــتعلت 
في وقتها حرب تصريحات صحافية وندوات نارية.

فما كان من أسامة الصايغ، إال أنه قبل هذا التحدي 
ليواجهه بإجنازات عملية حتت العناوين التالية:

١- ترسيخ الوحدة الوطنية:
كانت مناقشة مواضيع الوقف اجلعفري جتري مع 
موظفي األمانة العامة في أجواء الزمالة الودية، وتخدم 
اجلميع مادامت حتقق شروط الواقفني التي أغلبها تقع 
حتت عناوين إنسانية عامة، ولم يثبت انها فرقت بني 
اثنــني، وقد أنفقت إدارة الوقف اجلعفري مما توافر 
لديها من أموال نقدية على العمالة الوافدة دون متييز 
من خالل حسينية األوحد، أثناء توقف احلياة املهنية 
أثناء «جائحة كرونا». وكان للفقيد تواصل مع أركان 
وزارة األوقاف بشأن تســهيل املوافقة على طلبات 
املساجد اجلعفرية، كما أن مؤسسات الدولة تستعني 

بإدارة الوقف اجلعفري كلما كان ذلك مناسبا.
وكان أحد مشاريع الوقف اجلعفري «وقف الوحدة 
الوطنية»، كما أن ضيوفها فــي امللتقيات اجلعفرية 
وعناوينها العلمية متثل التنوع اإلسالمي، الذي يثري 
فكر الوقف عامة والوقف اجلعفري خاصة، وكانت هذه 
امللتقيات حتت رعاية املغفور له سمو األمير الراحل، 

وبدعم مباشر من وزارة املالية.
٢- االلتزام بأحكام الفقه اجلعفري وفتاوى املرجعية 

الدينية:
وأولها أخذ التولية الشــرعية املكتوبة من بعض 
مراجع االجتهاد والتقليد إلدارة األوقاف اجلعفرية، 
كما استمر املرحوم أسامة في استفتاءات املراجع حول 
بعض اإلشكاالت الشرعية التي تعترضه، حتى كسب 
ثقتهم وخاصة ســماحة آية العظمى الشيخ اسحاق 

الفياض، دام ظله.
وكان املرحــوم الصايغ يتحوط في اتخاذه قرارا 
غير منســجم مع األحكام الفقهيــة إال بالرجوع الى 

اللجنة الشرعية.
٣- االرتقاء باألوقاف اجلعفرية، نظرا لثقة الواقفني، 
فقد ازدادت األوقاف العينية ومواردها املالية أضعافا 
مضاعفة، باإلضافة إلى مساهمة الواقفني لشراء عقارات 
وقفية متعددة متثل ريعها رافدا مهما للمشاريع الوقفية 
اخليرية والذرية، وهناك على جدول البحث والدراسة 
مشــروع الوقف الزراعي بالتعاون مع هيئة الزراعة 
والثروة الســمكية. ومقترح بإيحاد نظام تطبيق آلي 
يحــدد أماكن املتوفني في املقبرة اجلعفرية. واليزال 
مطلب تطويــر اإلدارة إلى قطــاع مطلبا ملحا، كان 
املرحوم يســعى لتحقيقه عبر التغلب على تسويف 
اجلهات الرســمية املعنية، حيث إن الهيكل اإلداري 

احلالي ال يستوعب الطموح املتنامي.
٤- كسب ثقة اجلميع مبن فيهم املعارضون، وهذا ما 
مت بالفعل فقد متت اســتعادة ثقة اجلميع مبن فيهم 
غالبية معارضي األمس، فهم اآلن ضمن املتعاونني جدا 
مع إدارة الوقف اجلعفري، يشاركونهم مبشاريعهم 
الوقفية ملــا وجدوه من دعم للمبرات اخليرية ضمن 

شروط ورقابة اجلهات املعنية.
صحيح أن كل ذلك نتاج العمل املؤسسي، وليس 
العمل الفردي، فاملرحوم م أسامة يدير األوقاف اجلعفرية 

عبر اللجان املعاونة التالية:
١- اللجنة االستشــارية التي تضم اخلبرات العلمية 
والعملية وتتفــرع منها جلان أخرى كلجنة الصرف 

واللجنة العقارية واللجنة العلمية.
٢- اللجنة الشرعية والتي تضم املتخصصني في أحكام 

الفقه اجلعفري.
٣- مختلف اإلدارات املتخصصــة في األمانة العامة 

لألوقاف.
لكن من الصحيح أيضا أن م.أســامة الصايغ كان 
في وجه املدفع بصفته املدير التنفيذي، فكان يتحمل 
اختالف االجتهــادات واآلراء مهما احتدت، ويتحمل 
تبعات عدم تفهم اآلخرين لطبيعة أحكام الفقه اجلعفري، 
وحتمل قساوة بعض املراجعني، لتتزايد مسؤولياته 
في تنفيذ األحكام القضائية التي تقضي بإدارة بعض 
احلســينيات بإرادة منفردة أو مشتركة مع املتولني 
املتشاكسني، وهي أعمال حتملها بنفسه بصفته املدير 
املسؤول أمام اجلهات الرقابية املالية اإلدارية لألمانة 
ولديوان احملاسبة، وتزيد مسؤولياته عندما توكل له 
مسؤوليات اإلدارات األخرى عندما يغيب مديروها. 

ولذلك كانت إجازاته نادرة وخاطفة.
رحمك اهللا يا بو علي وغفر لك، حتى أثناء مرضك 
كنت تعمل بكل طاقتك وتخفي علتك عنا، فقبل بضعة 
أيام ترسل لنا دعوات اجتماع وحترص على تواجدنا 
إلجناز قرارات ومشاريع مستجدة، حتى تفاجأ اجلميع 
بغيابك الفوري دون أن متهل أحدا يعودك ويقدم لك 
وردة وفــاء، لكن آن األوان أن ترتاح وتترك «الوقف 
اجلعفري» لك صدقة جارية: كما كنت تروي في احملافل 

عن األمام جعفر الصادق گ:
«ليس يتبــع املرء بعد موته مــن األجر إال ثالث 
خصــال، صدقة أجراها في حياتــه فهي جتري بعد 
موته، وسنة هدى سنّها، فهي يعمل بها بعد موته أو 

ولد صالح يدعو له».
الفاحتة.

األســبوع املاضي صدر جدول 
انتخابــات بعض مجالس  بتواريخ 
التعاونية متهيدا  إدارات اجلمعيات 
كما يبدو لتعميمها بدخول ٩ أعضاء 
وخروج مثلهم بعد ٤ ســنوات على 
املجالس السابقة! وجاء ذلك في ظل 
حالة من التوتر بني مساهمي حركة 
التعاون بــكل احملافظات مما يحاك 
التعاون والعبث بأساسياتها  حلركة 
بالذات ملجالــس اجلمعيات املتميزة 
خالل سنوات أدائها، ومثاليات قوانينها 
للحركة التعاونية وعدم إشراكها في 
الرأي من قبل الوزارة املعنية بها رغم 
هذا التحول الغريب على ســاحاتها، 
فلمصلحــة من هذا! ومــن اقترح 
ذلك لتهميش دورها بهذا النوع من 
االنتخابات ملجالس إدارات من خارج 

مناطقها ومن بني مساهميها!
العريق  التاريخ  وملاذا تهميــش 
للجمعيــات التعاونية، فهذا اإلجراء 
ميس صميم تاريخها وعميق فكرتها 
ومنــوذج حركتها ونزاهتها كحركة 
منوذجية علــى مســتوى منطقة 
اخلليج العربــي والعالم العربي في 
السالم واحلروب والكوارث  حاالت 
والنكبات في ربوع الوطن العربي من 
إلى مشرقه، وكذلك مالمسة  مغربه 
املواطن والوافد وتســهيل  حاجات 
أهم طلباته اليومية واألسرية، فلماذا 
غموض الوضــع ملجالس ال تنتمي 
ملناطقها، وكل البعد عن مساهماتها 
بأساليب اشتراكية، ورأسمالية تبهر 
عالم التجارة احلالي لدرجة اإلعجاب 
بفكرتها وجنــاح رموزها في بعض 
اجلمعيات واإلشادة بها ولها! لتأتي 
جتربة انتخابات تسعة أعضاء خارج 
التعاوني واجلغرافي، والتي  إطارها 
قد تتسبب في ترهل أدائها لسلبية 
تلك االنتخابات وجداول شروطها كما 

وردت أرقام جداولها!
لذلك تناشد اجلمعيات العمومية 
وزير الشــؤون الفاضل تأجيل تلك 
االنتخابات ووقف تفعيلها رفقا بدور 
عمومية مساهميها للمواقع النموذجية 
املنتجة لهذه اجلمعيات، ونستحلفكم 
باهللا عدم بعثــرة احلركة التعاونية، 
اسما ومسمى، لتاريخها العريق وجبر 
خواطر اجلمعيات املثالية بتميزها في 
النكبات وإنشاء مركز تعاونيات القلب 
الشامخ يعد شهادة لها، وفيكم األمل 
لهذه النخوة التعاونية كما عهدناكم 
فرســان كلمة احلق والعدل خدمة 

للوطن ومواطنيه، بإذن اهللا.

قد تستغرب عزيزي القارئ من 
عنوان مقالي سفير الكويت، وتتساءل 
في نفسك.. من هو السفير املعني؟

وفي أي دولة يعمــل؟! ال ال لم 
أقصد ذلك، وإمنا قصدُت مبقالي سفير 
الكويت هو أنت عزيزي املسافر، فأنت 
سفير لبلدك في أي بلد تسافر إليه، 
فيجب عليــك ان متثل بلدك افضل 

متثيل.
(بوعبداهللا)  سمعت من صديقي 
بعض املواقف املؤملة (لبعض) السياح 
الكويتيني فــي البلد اجلميل تركيا، 
هؤالء السياح لألسف أساءوا للكويت 
الهمجيــة والعدوانية،  بتصرفاتهم 
اضافة الى عدم محافظتهم على نظافة 

الشقة املؤجرة بعد مغادرتهم.
يجب على املســافر الكويتي أن 
يكون خير ســفير لبلــده الكويت 
بأخالقه وأمانته، وتعامله الراقي مع 
الناس، خاصة في الدول األجنبية غير 
املسلمة لكي يتأثروا به كونه قدوة 

صاحلة لبلده ودينه.
قدميا انتشر اإلسالم ودخل الناس 
في دين اهللا (اإلسالم) أفواجا، بسبب 
التجار املســلمني الذين كانوا قدوة 
تعاملهم معهم  للناس فــي  صاحلة 
بالصدق واألمانة واإلخالص والثقة 

املتبادلة والكلمة الطيبة.
أبناء بلدي املسافرين  أرجو من 
أن يكونوا خير سفراء للكويت في 
اخلارج، فالكويت تستاهل منا أن نكون 

قدوة صاحلة في الداخل واخلارج.
فهل وصلت رسالتي لكم؟ آمل ذلك.

٭ اقرأ واتعظ: يقول اإلمام الشافعي في 
فوائد السفر:

تغرب عن األوطان في طلب العال
وسافر ففي األسفار خمس فوائد

تفريج هم واكتساب معيشة
وعلم وآداب وصحبة ماجد

املرشحني دون وضع احللول ال يحسب 
ألي حكومة أو ألي سلطة تشريعية. 
وال ننسى أن من بني البدون كفاءات 
متميزة نشأت على هذه األرض الطيبة، 
ويجب أن يستفيد منها الوطن كثروة 
بشرية عالية املردود على خطط وبرامج 
التنمية التي يسعى اجلميع إلى تنفيذها 
للمصلحة العامة ومصلحة الوطن وسط 
حتديات إقليمية وعاملية ال تخفى على 

أحد.
ومن غير املناسب أن نؤجل حل تلك 
القضية التي تتكرر املالحظات بشأنها 
الدولية حلقوق  املنظمات  تقارير  في 
اإلنسان وتؤثر على الصفحات الناصعة 
لســجل ومكانة الكويت في املجتمع 
الدولي الذي حتقق بفضل الديبلوماسية 
الكويتية الواعية. وإن حل القضية هو 
بال شك استحقاق انتخابي وإنساني 
وقانوني واجب التنفيذ دون تراخ أو 
تسويف وهو ما يجب أن يوضع على 
قمة أولويات احلكومة واملجلس بعيدا 

عن املزايدات االنتخابية.

(األولى والثانيــة والثالثة) تفرزان ٣٠
نائبا، واحملافظات األخرى وهي اجلهراء 
والفروانيــة (الدائرة الرابعة)، ومبارك 
الكبير واألحمدي (الدائرة اخلامســة) 

تفرز ٢٠ نائبا.
الظالــم مقصود  التوزيع  وهــذا 
ألنه يجعــل محافظتني أعلى من أربع 
محافظات، واملفارقة العجيبة أن دائرة 
واحدة كالدائرة اخلامســة تتفوق في 
عدد املقترعني علــى الدائرتني األولى 
والثالثة مجتمعتــني، وكذلك هو حال 

الدائرة الرابعة.
< < <

كلنا يتذكر ما حدث في مجلس األمة 
عندما رفع أحدهم الفتة حتمل عبارة: 
«الكويت للكويتيني فقط»، وما صاحبها 
من فوضى وصخب، ألن الكل بال استثناء 
فهم املراد منهــا بكل حتديد، وهو أن 
الكويت للكويتيني من أهل بلدة الكويت، 
أو الكويت العاصمة فقط، وليس الكويت 
بكل أقاليمهــا، ازدراء واحتقارا لباقي 
املكونات واغتصابا حلقوقهم الوطنية 
لذلك حدث الشد واجلذب بني مؤيدي 

هذا التوجه ورافضيه.
< < <

الكويت)  (بلدة  ٭ مالحظة مهمة: مساحة 
ال تتجاوز ١٠ كيلومترات مربعة، بينما 
مساحة (الكويت) حتديدا ١٧٨١٨ كيلومترا 

مربعا.

مدى الضرر الواقع، أو احلاصل فيهما، 
كذلك يطلع الطبيب على التاريخ املرضي 
للمريض، ويتم إخبار الطبيب بأي أدوية 
يتناولها املريض في الوقت احلالي، كذلك 
من األمور املهمة والضرورية أيضا أن 
يقوم الطبيب بإعطاء التعليمات كاملة 
للشخص الذي يخضع للعملية، وعليه 
التنفيذ بدقة للمساعدة في جناح العملية.
وخالل العملية يتــم ضبط جهاز 
الليزك حسب مقاييس النظر اخلاصة 
باملريض، ثم يتــم القطر داخل العني 
مبخدر موضعي، وتستعمل أداة خاصة 
ملباعدة اجلفنني، ومنع اختالجهما، وهي 
عملية غير مؤملة، ثم يطلب الطبيب من 
املريض النظر إلى ضوء أحمر متوهج، 
وعادة ما تســتغرق هذه العملية عدة 
ثوان، وال يشعر املريض بأي ألم أثناءها.

وهم لم يبتكروا الســالح النووي، بل 
استقوه ممن اخترعه، واألجدر بالتأكيد 
أن مثل هذا السالح اإلرهابي البد أن يتم 
التوقف عن تصنيعه في جميع الدول.
التي حتكم  الوحيدة  الدولة  فعقدة 
العالم ال وجود لها، فاهللا وحده هو من 
يحكم العالــم، وكل دول العالم ملزمة 
باتفاقيات ومعاهدات، وملتزمة بحدودها 
ويحكمها القانون الدولي، لذا ليس ألجل 
السيطرة على العالم يتم تصنيع أسلحة 
دمار شامل تهلك البشرية جمعاء ألجل 

مجانني القوة والنفوذ.
البعض يجد أن احلروب التي تندلع 
في أنحاء العالم قــد تكون بعيدة عن 
حدوده وال تعنيه، ولكنها على خالف ذلك 
ألننا جميعا إخوة في اإلنسانية، جميعنا 
أبناء آدم وحواء وال نقبل بتدمير األجيال 
وتدمير االقتصاد وزعزعة االستقرار 

في جميع الدول.
وهذا أمــر مهم وليــس فقط من 
اجلوانب اإلنســانية، بل هناك قانون 
دولي عام البد أن يحترم من اجلميع، 
ألن لغة القانون اليوم هي احلاكمة ولن 

نقبل باألسلحة النووية.

باتفاقيات حقوق اإلنسان التي كانت 
الكويت من أوائل الدول التي صادقت 
عليها منذ صدورها من األمم املتحدة.

وإن التعامل مع حتدي البدون يجب 
أن يكون أولوية، بل على قمة أولويات 
الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية 
وبعد فهم التحدي وأبعاده وتداعياته 
على خطط وبرامــج التنمية واألمن 
املجتمعي والسياسات السكانية، وأعتقد 
أن تكرار طرح هذا التحدي من جانب 

ولم تكن هنــاك دولة باملعنى احلديث 
أو الصحيح حتى يدعي أحد على أحد 

بأفضلية الريادة والبناء.
< < <

التنويــه والتوجيه  لذلك وجــب 
بضــرورة أن الكويت يجب أن تكون 
لكل أبناء الكويــت الدولة وليس فقط 

ألبناء الكويت البلدة أو العاصمة.
وهذا أمــر واضح وبديهي والعمل 
بخالفه يشكل خلال ليس من املفروض 
وجوده ولكنه موجود ومتمثل حتديدا 
وتأصيال بتوجهات احلكومة في تولية 
العليا (هذا  العامة واملناصب  الوظائف 

ولدنا).
الدوائر  أنه ملحــوظ بتوزيع  كما 
االنتخابية على احملافظات، فمحافظتا 
الدوائر  العاصمــة وحولي تضمــان 

التي تسبب تشوش وضبابية الرؤية.
ويتم التحضير للعملية مبجموعة 
من اخلطوات املهمة والضرورية مثل 
أن يقوم الطبيــب بعمل فحص كامل 
لعيني املريض لتقييم حالتهما، ومعرفة 

ويؤدي إلى تلوث البيئة وما سينتج عنها 
من آثــار تلحق بالضرر على الكائنات 

احلية كلها وليس فقط البشرية.
حقيقة لن نقبل بأن نعود إلى زمن 
احلروب التي كانت في عصر اجلاهلية، 
حيث ال اتفاقيات مبرمة وال معاهدات 
متت املصادقة عليها، ومن يريد القتال 
ألجل السيطرة، فعلى املتقاتلني أال يتعدوا 

ساحة املعارك.
فالكل مؤمن بأن احلياة واملوت بيد 
اهللا وحده، وهو القادر وحده على اإلبادة 
اجلماعية وعرضنا على الصراط ليأخذ 
كل ذي حق حقه، ولكن املفاوضات وعدم 
إهمال مثل هذه التصريحات بالتأكيد 

مسؤولية اجلميع.
فاليوم العالم كله يقف ضد بعض 
الدول التي تصنــع النووي ومورس 
ضدهم عقوبات ألجل االتفاق النووي 

أطلقت في انتخابات سابقة مع دراسة 
الدول الشقيقة  سياسات وأســاليب 
والصديقة للتعامل مع حتدي البدون، 
فســنجد احلل املناسب الذي يراعي 
األبعاد التنموية واإلنسانية والقانونية 
من خالل تشريع يجب أن يكون أولوية 
للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، 
وأن يغلق هذا امللف باحلل املناسب، 
فقــد أصبح يؤثر على مكانة الكويت 
التزامها  الدولية ومدى  املنظمات  في 

ذلك إلى اعتبار من ال يسكن العاصمة 
بأنه ليس من عليــة القوم وليس من 

«اعيال بطنها»!
إمنا هو مواطن درجة ثانية وهويته 
الوطنية موضع للشك والريبة، وانتماؤه 

ووالؤه خاضعان للطعن.
وهذا األمر راجع الدعاء بعض أبناء 
بأنهــم يتميزون على  العاصمة  بلدة 
غيرهم بالريادة وبناء الدولة احلديثة، 
وهذا األمر خاطئ جدا كخطأ وخطيئة 
السلبيات التي سقنا آنفا، ألن الريادة 
احلقيقية والبناء املؤثر واملؤسس كان 
حلقلي «بحرة - وبرقان»، فبلدات وقرى 
وبادية إقليم القرين (الكويت احلديثة) 
البترول كانت تتساوى  قبل اكتشاف 
في معاناتها من شظف احلياة والفقر 
واجلوع، ال نفضل أحدا منها على أحد، 

العملية حتديدا؟ نستطيع أن نقول هنا 
لإلجابة عن هذا الســؤال إننا عادة ما 
نلجأ إلى هذه العملية لتصحيح النظر 

في حاالت أهمها:
قصر النظر، وطول النظر، الالبؤرية 

ما وقعت، ودائما املتقاتلون في ساحة 
املعارك لديهم أســبابهم التي تعنيهم، 
البعض يكون محقا في املشاركة باحلرب 
لدفع الضرر واألذى وحماية حدوده من 
االنتهاكات، واآلخر معتد ولديه أسبابه 
التي غالبا ما يكون هدفها الســيطرة 
والقوة وفرض النفوذ، وبالتأكيد النفوذ 
الذي يأتي من جراء القتل واحلرب يكون 
نفوذا إجراميا، وأبدا ال أعذار ملختلقي 
أســباب احلروب حني يكون هدفهم 

الهيمنة والسيطرة.
فاحللول اليــوم بيد األمم املتحدة 
وجميع الدول مسؤولة عن جترمي تصنيع 
األسلحة النووية، مبا أن مثل هذا السالح 
قد يؤدي إلــى إبادة جماعية ألناس ال 
عالقة لهم بأسباب هذه احلروب. أعتقد 
أن العالم كله البد أن يقف ضد تصنيع 
أي سالح يهدد األرواح البشرية جمعاء 

مع اقتراب موعد االنتخابات وتسابق 
املرشحني في إطالق الوعود، فإن العودة 
التي  االنتخابية  الوعود  إلى سجالت 
أطلقت في انتخابات ســابقة تكشف 
عن وعد لم يتحقق بالرغم من تكرار 
إطالقه من الكثير من املرشحني، وهو 
الوعد بحل مشكلة البدون جنسية من 
خالل تشريع وإرادة سياسية جادة، إذ 
إن أكثر من مائة ألف يعيشون على هذه 
األرض الطيبة وهم عنوان في تقرير 

حقوق اإلنسان عن الكويت.
ومن يقرأ ما يكتب في تلك التقارير 
يعتقد على غير الواقع واحلقيقة أن 
الكويــت ليس لها برامــج أو خطط 
لالستثمار البشري واالستفادة ممن 
ولدوا على أرضها ومن بينهم كفاءات 
متميزة في الطــب والعلم، ولكن ال 
تستفيد منها الدولة وتفضل كفاءات 
أخرى من جنسيات مختلفة وبعدها 
السكانية  التركيبة  ترتفع احتجاجات 

والوالء الوطني. 
ولو راجعنا الوعود االنتخابية التي 

ابن بطوطة: «مررت بأرض  يقول 
أسفل البصرة تسمى كاظمة، ال تسكنها 
اجلن من شــدة احلــر»، ولو اعتبرنا 
مقولته هذه مجردة ومباشرة وليست 
تعبيرا مجازيا، ولو سلمنا جدال بعدم 
سكن اجلن في «كاظمة» أو «القرين» أو 
املسمى احلديث وهو «الكويت» فحتما 
كان يسكنها اإلنس من بني البشر، كما 

هو موثق تاريخيا.
وحتما كانت تعج باحلياة والسكان 
بكافة شرائحهم وفئاتهم الذين ينتشرون 
على كافة إقليمها من أقصاه إلى أقصاه.

< < <
الفقرة االستهاللية أعاله هي مدخل 
مبسط ملوضوع مركب ومعقد وحساس 
جدا نعاني من آثاره وتبعاته منذ تقسيم 
«ســايكس - بيكو» ومنذ قيام الدولة 

احلديثة واكتشاف البترول حتديدا.
اســم الكويت صحيح أنه موجود 
قدميا كبلدة صغيرة أو كعاصمة، ولكنه 
حديث جدا «كدولة» في مقابل اسم كاظمة 
والقرين أو حتــى «وارة»، كما كانت 
تعرف هذه البقعة اجلغرافية تأريخيا.

< < <
واســم العاصمة عندما يعمم على 
الدولة بشــكل كامل ويصبح اسما لها 
«city state» فإنــه غالبا يصبغ الدولة 
ويحتكرها بثقافة وتاريخ ولهجة وعادات 
وتقاليد سكان العاصمة، بل وقد يتعدى 

الكرمي، عزيزتي  القــارئ  عزيزي 
القارئة الكرمية بالطبع سمعتم عن عملية 
تصحيح النظر بـ «الليزك»، فهي عملية 
معروفة لدى اجلميع في وقتنا احلالي، 
خصوصا بعد انتشار التقنيات احلديثة 

في عالج بعض مشكالت العني.
وهــذه العمليــة تســتخدم عادة 
التخلص  الذين يريدون  لألشــخاص 
نهائيا من النظارات الطبية، أو العدسات 
الالصقة، ويعد الليزر من أحدث التقنيات 
في عالج عيوب اإلبصار التي أحدثت 
ثــورة هائلة في مجال طــب العيون، 
حيث تعتمد التكنولوجيا املســتخدمة 
على استخدام «الليزر» إلحداث تغيير 
في شكل القرنية مما يسمح بسقوط 
الصورة على الشبكية، وليس خلفها.

ولكن ما هي دواعي اللجوء إلى هذه 

أثار التحذير الذي أطلقه منذ فترة 
أمني عام األمم املتحدة أنتونيو غوتيريش 
جدال واسعا بني األوساط السياسية، هذا 
فضال عن الهلع الذي أصاب العامة من 
شدة الدهشة مبا حواه ذلك التحذير، وهو 
أن «العالم أجمع معرض إلبادة نووية».

ومبا أن ذلــك التحذير صادر من 
أعلى منظمة أممية، فبالتأكيد البد أن 
يؤخذ على محمل اجلد، ومن الضروري 
البدء بتسخير كل اجلهود ملنع مثل هذه 

اإلبادة أن تندلع.
فنحن املسلمني لدينا تعويذة تقول 
«اللهم قنا شر علم ال ينفع»، وبالطبع 
يعتبر السالح النووي الذي مت اختراعه 
وتسبب على مدى التاريخ مبجازر ال 
حتصى من أول العلوم التي فعال يستحق 
التعوذ منه ألن مثل هذا السالح ال ينفع.

فاحلرب متى مــا اندلعت البد أن 
تكون في جبهة القتال وبني املتقاتلني 
العســاكر، وأي ضرر يلحق باملدنيني 
األبرياء واألطفال يعتبر جرمية حرب 
نكــراء أبدا ال مبــرر أو عذر لها على 

اإلطالق.
فدائما هناك مبررات للحروب متى 

م.٣٦
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