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متر علينا الذكرى الثانية.. على رحيل املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، رحمه اهللا، قائد اإلنســانية الذي 
دعم القضايا اإلنسانية منذ ما يقارب الـ ٦٠ عاما، 
ومنذ حصول الكويت على عضوية األمم املتحدة 

في ١٤مايو ١٩٦٣.
ولقد جاء تكرمي ســمو األمير الراحل في ٩ من 
سبتمبر عام ٢٠١٤ من قبل األمني العام لألمم املتحدة 
«بان كي مون»، وذلك تكرميا لسياســته اخلارجية 
البيضاء املمتدة جلميع دول العالم في الشرق والغرب، 
مما عزز العالقة بني الكويت واألمم املتحدة من خالل 
تقدمي املساعدات اإلغاثية عبر اجلمعيات الكويتية 
اخليرية التي تقدمها الكويت وصوال لكل مناطق العالم.

وفي عهد سموه، رحمه اهللا، ساهمت الكويت في 
الكثير من املؤمترات املانحة للمبادرات اإلنسانية 
التي أطلقها قائد اإلنسانية، رحمه اهللا، في عدد من 
القمم اســتضافتها الكويت والتي من بينها إنشاء 
صندوق احلياة الكرمية والتي ساهمت الكويت مببلغ 
١٠٠ مليون دوالر، وذلك خالل املنتدى االقتصادي 
اإلســالمي، وإعالن الكويت املساهمة مببلغ ٥٠٠
مليون دوالر، وذلك علــى هامش مؤمتر املانحني 
إلعمار شرق السودان، املساهمات املالية اإلنسانية 
لوكالة األونروا واملفوضية العليا لالجئني، اإلعالن 
عن تقدمي قروض ميســرة للدول األفريقية مببلغ 
مليار دوالر وذلك في القمة العربية األفريقية الثالثة، 
مضاعفة مساهمة الكويت الطوعية السنوية لصندوق 
األمم املتحدة املركزي لالستجابة للطوارئ اإلنسانية 
إلى مليون دوالر ومؤمتر املانحني للشعب السوري 
الذي استضافته الكويت قبل سنوات وتقدمي املنح 
للشعب العراقي من خالل دعم املشاريع التنموية.

مما رسخ الدور النشط للكويت في جانب العمل 
اإلنساني في اإلقليم اخلليجي وتبنيه حلل األزمة 
اخلليجية بني دولة قطر وأشــقائها اململكة العربية 
السعودية والبحرين واإلمارات، وجهود سموه في 
املنطقة العربية والدولية، ومع تاريخ عمل ســمو 
الشيخ صباح األحمد الطويل في دعم حل الصراعات 
السياسية عبر احلوار واملساعي احلميدة، يعتبر أحد 
مؤسسي استراتيجيات السالم الدولي عبر التزامه 
الدولي ومواثيق األمم  الدولية وبالقانون  باجلهود 
املتحدة واالتفاقيات الدولية بني الكويت ودول العالم.
ولذلك حتما.. تســقط كل القيادات السياسية 
الفاشلة في العالم، وتبقى دفة قيادة اإلنسانية لسمو 
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 

اهللا، شامخة كالطود بعد عامني على رحيل القائد.

إلى املستشــفى  دخلت 
تلك العجوز وخادمتها ملوعد 
مع الدكتــور، والحظها أحد 
املراجعني فقال لها يا خالة هل 
لديك أوالد؟ ردت نعم، فقال 
لها: ملاذا لم يأت بك أحد أوالدك 
للتفاهم مع الدكتور ومعرفة 

حالتك ومتابعة صحتك؟
قالت بعدما شاف احلزن 
في وجهها: كل مشغول بعمله 
وأوالده. قال: شــعرت مبن 
ليس له أوالد، وكيف أن تكون 
الرعاية مقدمة على األم وهي 
من حملته في بطنها تسعة 
شهور وأرضعته من ثديها 
باقي عمرها  سنتني ورعته 
حتى كبر وشاب؟! أليس من 
حقها فــي الرعاية من هذه 

اخلدامة أو ذلك السائق.
الســبب  أن نعرف  البد 
هــل هو كثــرة العمل؟ فال 
بد أن نعطــي من له والدين 
كبيرين مجاالت أكثر لرعاية 
والديهم، ونعطي أولوية لهم 
عن الزوجة واألوالد، وال تكون 
الرعاية للخدم أو السائق، بل 
األصل للولد أو البنت، فهم 
الناس بوالديهم وأعلم  أحق 
الوالدين  بــر  إن  بأحوالهم، 
هو أقصى درجات اإلحسان 
إليهما. فيدخل فيه جميع ما 
يجب من الرعاية والعناية، وقد 
أكد اهللا األمر بإكرام الوالدين 
حتى قرن اهللا سبحانه وتعالى 
األمر باإلحسان إليهما بعبادته 
قال تعالى: (وقضى ربك أال 
تعبدوا إال إيــاه وبالوالدين 

إحسانا).

حلمت بأنني سافرت إلى 
الســاعات  الفضاء، قطعت 
الطويلــة وأنا على منت تلك 
املركبة الضخمة التي تنقلني 
من أرضي إلى أرض عشت 
فيها مبخيلتي آالف القصص 
واحلكايات، فهي أرضي أيضا 
طاملا اشتركت معها ببعض 

الذكريات واألحالم.
وأنــا في طريقــي إلى 
فضائي املمتلئ جاءتني الكثير 
من األفكار واملخططات، ماذا 
يا ترى ســأفعل حني أصل 
البعيدة، كيف  إلى محطتي 

سأقضي يومي هناك؟
كيــف ســأكتب وأدون 
حلظات وصولي وجتربتي 
التي سأفقد عندها جاذبيتي 
وجزءا من عقلي حني يسلبه 
ذلك املنظر املهيب رغما عني.

وكان هذا هو أهم ما فكرت 
به، كيف سأكتب؟ 

أن أمسك  لن أســتطيع 
بقلمي ودفتري هناك، وأنا 
في ذلك الزي األبيض املنتفخ، 
لن أســتطيع حتويل جميع 
تلك الصور واألحاسيس إلى 
حروف، هل أســجل كل ما 
أشعر به في آلة التسجيل؟، 
أم هناك من سيستمع لي وأنا 
أحكي وأبكي في غرفة القيادة، 
وينغص علي تلك اللحظات 
التي أردت أن أبقى فيها مع 
نفسي وأبدأ بالفضفضة دون 

أن يشغل بالي أحد.
بالدمعــة في  شــعرت 
مخيلتي التــي بقيت معلقة 
بــني عيوني وخوذتي وهي 
تسقط من شدة جمال الفراغ 
األســود املرصع بالنجوم، 
شعرت بقلبي وهو ينبض 
التي  السرعة، ورئتي  بتلك 
توقفت عن العمل من رهبة 

املكان.
أحاسيس البد لي أن أكتبها 
في وقتها ال أستطيع تأخير 
تدوينهــا، فأنا لم أصل ولم 
الكتابة  التوقف عن  أستطع 
فماذا ســيكون حالي حني 
أكون هناك وأقدامي معلقة 

في الفراغ.
البد من وجود ورقة،، 

والبد من وجود القلم،، 
لذلك قــررت أال أذهب، 
سأبقى هنا مع قلمي ودفتري 

وسأترك لهم الفضاء. 

ثانيا: املوت بسبب اإلصابة باإلشعاع 
النووي، وغالبا ما يؤدي إلى اإلصابة 

بسرطان الدم.
رابعا: املوت بسبب اجلوع وأكثر 
الضحايا ستكون بالبلدان التي ليس 

بها أمن غذائي مثل الكويت.
الفوضى  خامســا: املوت بسبب 

وانتشار العصابات املسلحة.
سادسا: املوت بسبب العطش بعد 

انقطاع املياه.
ســابعا: املوت بســبب األمراض 
واألوبئة التي ستخلقها احلرب العاملية 

الثانية.
ومما ســبق نتســاءل: هل نحن 
مستعدون؟ ال.. لسنا مستعدين، ألن 
حل مشــاكل الدميوقراطية أهم من 

خطر السالح النووي.
وأسأل اهللا جل في عاله أن يحفظ 

الكويت من كل مكروه.

العالم بينما عجزت األمم املتحدة عن 
القيام مبسؤولياتها وواجباتها، مما يزيد 
من حرج ومأزق األمني العام للمنظمة 
الذي شاءت األقدار أن يكون شاهد عيان 
التي يعيشها  على األزمات والكوارث 
العالم في غياب احلكمة والرشد بسبب 
تولي مقاعد القيادة ملن ليسوا أهال لها.

وعندما يتحدث أنطونيو عن أهداف 
التنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠ ويشكر 
القادة والرؤســاء على التقدم احملرز 
لتحقيق تلك األهداف فإنه يضع نفسه 
في مأزق ألنه يعرف أن إنفاقهم على 
احلروب وتدمير البيئة يفوق أضعاف 
تلك األهداف  تنفيذ  تقديرات توقعات 
البيئة والصحة والتعليم وحقوق  في 
اإلنسان وإن املؤشرات تدعو إلى اخلجل 
وأن أي حديث عن التنمية والسالم في 
إلى اخلجل  هذه األجواء أصبح يدعو 

والشفقة.

واألشر واألسوأ من يصور وهو 
ذاهــب يعصي اهللا في حفالت الغناء 
والديسكو ويخرج مع النساء والنساء 
يخرجن مع الرجال فهذا أسوأ وأسوأ.. 
ألنه يجاهر باملعصية وقد يفنت الناس.
يقــول ژ: «كل أمتي معافى إال 

املجاهرين»
وقال اهللا تعالى: (إن الذين فتنوا 
املؤمنني واملؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 

عذاب جهنم ولهم عذاب احلريق).
لنتق اهللا فيما نفعل.. ولتكن فينا 
رقابة ذاتية ال تتابع أمثال هؤالء وال 

نشجعهم على ما يفعلونه..
ونستنكر فعلهم إن لم يكن بأيدينا 
فبألسنتنا وإن لم يكن فبقلوبنا وذلك 
اضعف األميان واســتنكار القلب ان 
ننصــرف عنهم وعــدم متابعتهم.. 
فاإلنسان إن لم يجد من يتابعه فلن 

يستمر فيما يفعل!

وخالل نحو ثالثة أيام ســتنتهي 
احلرب النوويــة، أما آلية املوت فهي 

كالتالي:
املدن  املباشر لسكان  املوت  أوال: 
الكبيرة والصاروخ النووي الواحد له 
القدرة على القتل الفوري ألكثر من 

١٠ ماليني إنسان.

في غياب صون حقوق اإلنسان، وهذا 
املأزق لألمني العام يتكرر وسط عالم 
أصبحت فيه لغة القوة هي اللغة السائدة 
وأصبحت احلكمة عملة نادرة وأنفقت 
املوارد إلرضاء نزوات ال تتفق مع مبادئ 

حقوق اإلنسان.
وإن كانت قلوبنا تدمى ملا آل إليه حال 

الليل يصلي.. سيحصل على جزائه 
من اهللا، وسيظهر عمله اخلير للناس 

ألنه صادق بها وال يريد مديحا.
ومن آفات التصوير: 

الذي يصــور الناس دون علمهم 
فهذه مــن خيانة األمانة وهذا إن دل 
يدل على خبث الناس وسوء اخللق..

أما آليات إطالق الصواريخ النووية، 
فإنها تقوم علــى ثالثة محاور وهي 
الباليســتية،  النووية  الصواريــخ 
والصواريخ التي تنطلق من الغواصات 
النووية التي جتوب البحار واحمليطات، 
والصواريــخ النووية احملمولة على 
ظهر املقاتالت النووية االستراتيجية.

العبثية املدمرة. 
وإن كان واجب الضيافة والبروتوكول 
يقتضي من األمني العام أن يرحب بالقادة 
والرؤســاء ويصطحبهم مبتسما إلى 
منصة اخلطابة في قاعة األمم املتحدة، 
فهو يعــرف أن الكثيــر من ضيوفه 
مازالت أيديهم ملوثة بدماء شــعوبهم 

العبادة، ما الهدف من وراء تصويرها؟!
هل إثبات للناس انه إنســان تقي 
وانه يخــاف اهللا؟ وال أحد يقول لي 
تشجيع الناس على العبادة.. العبادة ال 
تكون مبثل هذا الرياء وحب الظهور.

واإلنسان إن كان مخلصا وصادقا 
ولو كان في بروج مشيدة وفي ظلمة 

فــي هــذه األيــام ازدادت حدة 
التصريحــات الروســية والصينية 

والوضع غير مطمئن.
ومبجرد انطالق الصاروخ النووي 
األول من أحد أطراف الصراع، سيكون 
له رد مماثل من الطرف اآلخر، وبالتالي 

قد تنطلق مئات الصواريخ النووية.
ووفقا لدراسات علمية ستكون لهذه 
الصواريخ مخلفات إشعاعية خطيرة 
للغاية على البيئة وعلى اإلنسان، أما 
اإلشعاع النووي، فسيكون متواجدا 
في أوروبا وأميركا وروسيا والصني 
وكوريا الشــمالية بنســبة ٨٠٪، أما 
بالنسبة لدول اخلليج فسيكون تأثيره 

بنسبة ٢٠٪.
ومن آثار استخدام السالح النووي 
أن درجة احلرارة في اجلزيرة العربية 
درجه مئوية حتت  ســتنزل إلى ٣٠

الصفر.

مع افتتاح أعمال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك وتوافد رؤســاء 
الدول وكبار مسؤوليها على إلقاء اخلطب 
الرنانة والتي تكون أقرب إلى مواعظ 
رجال الدين، فــإن األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش، يبدو في 
مأزق عندما يرى رؤساء الدول يتحدثون 
عن التنمية والسالم وحقوق اإلنسان، 
بينما يعــرف جيدا كيف تنفق دولهم 
بسخاء على احلروب وتأجيج الصراعات، 
بل وجتويع املاليني من البشر بسبب 
إجراءات تصفية احلسابات السياسية.

كما أن األمــني العام لألمم املتحدة 
عندما يتحدث عــن الصحة والتعليم 
باعتبارها من حقوق اإلنســان، فإن 
ممثلي األمم املتحدة في مناطق احلروب 
يعرفون جيدا وباألرقــام كم تدهور 
التعليم وانتشرت األوبئة وفقد ماليني 
البشر حقهم في احلياة بسبب احلروب 

من أجمل النعــم التي وهبنا اهللا 
إياها نعمة التصوير.. لنلتقط أجمل 
اللحظات ونتذكرهــا فيما بعد، لكن 
من الســيئ أن يتحول التصوير إلى 

آفة وليس متعة.
قبل فترة رأيت في مواقع التواصل 
االجتماعي أن إحداهن تصور مع جثمان 
شخص متوفى، وأخرى تصور وهي 
تصلي، وشخصا يصور وهو يطوف 

حول الكعبة، 
وغيرهم يصورون وهم في ديسكو 

أو ذاهبني إلى حفلة غناء!
رمبا أفهم من يصور أماكن ترفيهية 
أو خالل أســفاره و«مغامراته» التي 
ليس بهــا معصية، فهــذا من نعمة 
وجود التصوير، بأن يتم التقاط اجمل 
اللحظات ليتذكرها الشخص فيما بعد، 
لكن من السوء أن يجعل التصوير إثما 
عليه.. مثل الذي يصور وهو يؤدي 

ألم وأمل

أمني عام
األمم املتحدة 

في مأزق
د.هند الشومر

جوهر احلديث

«النووي» 
على األبواب..

فهل نحن مستعدون؟
مفرح النومس

نغم وسط النشاز

آفة التصوير!

Yousif.ALotaibi@hotmail.com يوسف فيصل العتيبي
@Y _ ALotaibii

عامان على رحيل
قائد اإلنسانية

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

أخرى والعمل كذلك على اإلسراع في 
توزيع أوامر البناء لهذه املنطقة طاملا 

ال توجد بها أي معوقات.
مجلس الوزراء يولي ملف الرعاية 
السكنية اهتماما كبيرا، حيث إنه في 
جلســته املاضية كلف بلدية الكويت 
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتخصيص 
املواقع احملددة في تقرير جلنة حصر 
أراضي الفضاء اململوكة للدولة، ملصلحة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى 
يتسنى لها القيام بإجراءاتها، وصوال 
إلى توزيعها على مستحقيها، وموافاة 
املجلس بتقرير حول هذا امللف خالل 

شهر.
هذا التوجه الكرمي سيعجل بالشك 
من حل هذا امللف في ظل توافر األراضي 
وتسليمها إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، كما أنه سيخفض من قوائم 
انتظــار املواطنني الذيــن ينتظرون 
حقهم في الرعاية السكنية.. ومنا إلى 
املســؤولني، عجلوا باحلل فاألراضي 

كثيرة واملال متوافر وهللا احلمد.

أسبوعي ليــصل إلـــى ٥٠٠ قســيمة 
بـــدال من الوضع احلالي ورفع طلب 
التخصيص بحيث يغطي أكبر قدر من 
الطلبات اإلسكانية والتي من املتوقع 
أن يغطي التخصيص أصحاب الطلبات 
٢٠٠٨ إذا صحــت املعلومات املتداولة 

حول ذلك.
أن تواكب  الضــروري  وبات من 
تلك التوزيعات إجراءات أخرى متعلقة 
بتجهيز املنطقة من بنية حتتية وأعمال 

«السكنية» مبساحة ٢ كيلومتر طوال 
وعرضا متهيدا إلقامة مشاريع إسكانية 
عليها حتل أزمة طوابير االنتظار، وهذا 
بالشك يسجل للمجلس البلدي والبلدية 

ووزارة الدفاع.
مطلوب كذلك من احلكومة في ظل 
هذه اخلطوات ملعاجلة امللف اإلسكاني، 
اإلسراع في طرح البنية التحتية ملنطقة 
جنوب ســعد العبداهللا والعمل كذلك 
على تســريع عملية التوزيع بشكل 

القضيــة اإلســكانية بحاجة إلى 
حلول تسرع من وتيرة إقرار املشاريع 
اإلسكانية والتوزيعات على املخططات 

في املشاريع اجلديدة.
قوائم االنتظار طويلة وهناك أكثر 
من ١٠٠ ألف طلب إســكاني بانتظار 
قرار يحل هذه األزمة، والتي ال يخلو 
أي برنامج انتخابي من التطرق إليها، 
وكذلك اقتراحات النواب السابقني في 
مختلف املجالس، ولكن دون أي فائدة 

تذكر طوال السنوات املاضية.
الفضاء كثيرة ومنتشرة  أراضي 
في شمال وجنوب البالد، وتخصيص 
جزء منها لإلسكان سيحل جزءا كبيرا 

من تراكم الطلبات اإلسكانية.
نــرى أن هناك حتــركاً جاداً من 
احلكومــة حللحلة امللف اإلســكاني 
بتنازل وزارة الدفاع عن عدد من مواقع 
املعسكرات، أحدها في محافظة اجلهراء 
يتســع إلقامة أكثر من ٣ آالف وحدة 
سكنية، وموقع آخر مت التنازل عنه من 
قبل الوزارة في املنطقة اجلنوبية إلى 
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خالل حضور سموه تشــييع امللكة إليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيا، قال سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، للملك تشالز الثالث عند 
تقدمي واجب العزاء إليه: «هناك مكانة خاصة للملكة 

اليزابيث الثانية في قلب الكويت قيادة وشعابا».
كانت كلمة ســموه معبرة وصادقة حملت كل 
احلب والتقدير من قبل الكويت حكومة وشــعبا 
ولبريطانيــا العظمى دور كبير في نهضة الكويت 
وفي العديد من املجاالت، فلبريطانيا مواقف ال ميكن 
أن ننساها نحن أبناء الكويت، فقد تصدت لقاسم 
العراق عندما حشــد جيشه على احلدود الكويتية 
مهددا باحتالل دولتنــا مدعيا أن الكويت جزء من 
العراق، وأنه يسعى السترجاع هذا اجلزء إلى العراق، 
وهنا تسارعت القوات البريطانية فأرسلت البوارج 

البحرية لتدافع عن استقالل الكويت.
ولقد عقدت اجلامعة العربية لبحث موضوع تهديد 
العراق باحتــالل الكويت وإجالء القوات األجنبية، 
فرد املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
عبداهللا السالم: «لو خرجت القوات البريطانية.. من 
مينع قوات قاسم العراق من احتالل الكويت؟» هنا 
تدخل الرئيس املصري الراحل جمال عبد الناصر 
وتعهد بإرســال قوات عربية لتحل مكان القوات 
اإلجنليزية، وباشــر عبدالناصر بإرسال أول فوج 
من القوات العربية إلى الكويت حلماية أمن الكويت 
وكانت قوات اجلمهورية العربية املتحدة أثناء الوحدة 

بني مصر وسورية.
كذلك ساهمت القوات البريطانية في حرب حترير 
الكويت عام ١٩٩٠ لطرد قوات صدام العراق الذي 
دخل األراضي الكويتية غازيا ومحتال ومدعيا أنه 
اســتعاد هذا اجلزء الذي أسماه باحملافظة السابعة 
عشرة، إال أن القوات البريطانية بالتعاون مع القوات 
الدولية التي تشكلت لتحرير الكويت استطاعت أن 
تطرد قوات صدام من الكويت، وأن تزيل االحتالل، 
ويتم التحرير الكامل لكل األراضي الكويتية، فهناك 
عالقة تاريخية وحميمة بني الكويت وبريطانيا التي 
ساعدت الكويت في العديد من املواقف السياسية 
ومنها االعتراف باســتقالل الكويت وقبولها في 

األمم املتحدة.
ومن هذا املنطلق، كانت كلمة ســمو ولي العهد 
إلى امللك تشــالز الثالث بأن للملكة اليزابيث مكانة 
خاصة ورفيعة فــي قلوب الكويتيني الذين عبروا 

عن مشاعرهم جتاه رحيل امللكة اليزابيث الثانية.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا، سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه: «صونوا أمكم 
الكويت، فلــن جتدوا لها مثيال أو بديال، وحافظوا 

عليها واحفظوا نعمها اهللا يحفظكم».
واهللا املوفق.

إليزابيث الثانية 
في قلب الكويت

املوقف السياسي

عبد احملسن احلسيني


