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عاملية يا دوحة قطر

هنا الكويت

جاسم احلمر

الديرة
ثروتها شبابها

كلمة ومعنى

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

شاركت األسبوع املاضي في ورشة متخصصة بـ «شفافية 
اإلعالم» نظمت من قبل وزارة اإلعالم وإدارة مكافحة الفســاد 
«نزاهة»، وكنت أمتنى حضور مسؤولي الدولة وأصحاب القرار 
إلى جانب الصحافيني واإلعالميني لتقطف الورشة ثمارها وتسهم 
في نهوض بلدنا احلبيبة الكويت مستقبال، لكن اهللا سبحانه قدر 
وما شاء فعل، على العموم نود في هذا املقال أن نلخص ما قلناه 

في تلك الورشة مبا يلي:
٭ من املهام الرئيسية لوظيفة وسائل اإلعالم العمل على حتقيق 
معدل كاف من الشفافية، خاصة في بلد يدعي أن نظامه دميوقراطي 
أو يتعامل مبعدل كاف مــن الدميوقراطية «وهذا ما يتطلبه كل 
نظام سياسي في العالم، سواء ما كان له أو كان عليه من أمور».
٭ الدميوقراطية أو الشفافية اإلعالمية هي فتح باب الفكر على 
مصراعيه، وذلك إلعطاء مســاحة معتدلة لآلراء املختلفة وإتاحة 
الفرصة لنا جميعا لسماع تلك اآلراء بشكل واضح، كما تسمح لنا 

بالتواصل مع أصحاب تلك الرؤى واألفكار ومناقشتهم.
٭ في ظل هذا االنفتاح، ال يستطيع أي ناشر أن يتجاهل اجلمهور 
كما كان في الســابق، وال يســتطيع أحد كان من كان أن ميتلك 
التفسير املطلق لألحداث، بسبب متكن غالبية اجلماهير الوصول 

للحقائق بالصوت والصورة من أبواب ونوافذ كثيرة.
٭ عندما يسلب حق اجلمهور في املعرفة وحرية التعبير فال معنى 

للحقوق األخرى، ألنها حتما يوما ما ستسلب. 
٭ إن الشفافية شرط من الشروط األساسية خللق ثقة ومصداقية 
بني الشــعوب ومؤسســات الدولة، ألن جميع مؤسسات الدولة 

ومكوناتها ترتبط باحلريات والفكر ومجابهة الرأي بالرأي.
٭ أكــد الباحثون وجود عالقة قوية بني درجة الشــفافية التي 
تتمتع بها املؤسســة وصورتها لدى الرأي العام، كما أكدوا على 
دورها في خلق الثقة املتبادلة ودعمها، بل وجتسير الفجوة التي 

قد تعتري مصداقيتها. 
٭ يعرف «ماكويل» الشفافية بأنها عملية تؤكد من خاللها املؤسسة 
مسؤولياتها عن جودة اخلدمات التي تقدمها واالستجابة ملطالب 

الرأي العام وتوقعاته وتوقعات املجتمع بأسره.
٭ الشفافية هي السلوك االستراتيجي للمؤسسة الذي يوفر أكبر 
قدر من املعلومات املختلفة ملساعدة الرأي العام على التفكير وفهم 
مجريات األحداث، وهي ليست مجرد إستراتيجية فحسب، إمنا هي 
عملية يتم من خاللها التفاوض ونقل احلقائق عبر خطاب يقوده 
حس املسؤولية للقائم عليها نحو املجتمع بصفة عامة، كما البد 
لها أن تكون موجهة أخالقيا لرفع مستوى الفهم والثقة واحملاسبة.
٭ تقاس الشــفافية في اإلعالم مبقدار املعلومات التي توفرها 
املؤسسات حول ممارساتها وسلوكياتها ودورها املهني، وإطالع 
الرأي العام مبا تقوم به بدقة، وبيان مواقف املؤسسة ومسؤولياتها 
واستراتيجيتها وأنشــطتها وإداراتها، وكل ما يتعلق بقراراتها 
لتشجيع النقاش مع اجلمهور على اختالفهم وبني بعضهم البعض.
٭ وأخيرا: لضمان فرض الشــفافية في بيئة العمل اإلعالمي البد 
من إصدار تشــريعات خاصة كفيلة بضمان حق اإلعالميني في 
احلصول على املعلومات في التوقيت املناســب، على أن تؤخذ 
بعني االعتبار املوازنة بني حرية املعلومات من جهة واألمن القومي 

واملؤسسي من جهة أخرى.
٭ ملحوظة: املقصود بـ «املؤسسة» هي الدولة بجميع مكوناتها مبا 

في ذلك املجتمع ومكوناته.

تسبب املخدرات فقدان الشهية للشخص وينجم عن ذلك ضعف 
ونحافة كبيرة واســوداد حول العينني واصفرار وشحوب في 
البشرة، ويواجه املتعاطي صعوبة في التواصل مع الغير، وصعوبة 
فــي النطق واالتزان وضعف في اجلهاز املناعي وأمراض القلب 
والكبد، وأضرارها علــى الفرد واملجتمع، ازدياد حاالت الطالق 
والتفكك األسري وفقدان الشعور بالذنب جتاه اإلساءة لآلخرين.
ال ضمير وال وازع دينيا لــدى من يريدون خراب الكويت، 
فها هم يستغلون ويستعملون كل أنواع األسلحة لهدم جبهتنا 
الداخلية وحتويل شبابنا إلى متعاطني مدمنني ال يكادون يفيقون 

حتى يدخلوا جولة جديدة من الالوعي بسبب املخدرات.
إن استخدام املخدرات كسالح للهدم ليس وليد هذا العصر، وإمنا 
سبق لالستعمار أن استعمله بالصني والهند وكذلك املستعمرات، 
نعم نحن مستهدفون في أبنائنا ويراد بنا الهالك والضياع، وهذا 
ما يفســر تلك الكميات التي تضبط مئات األطنان من كل أنواع 
املخدرات، فمن يقف وراء إغراق الكويت بكل هذه السموم؟ ومن 
ميول عملية الشــراء هذه وينفق عليها بسخاء ويتولى تهريبها 

وتوزيعها داخل الكويت؟
رغم جهود رجال الداخلية األبطــال واجلهود املضنية التي 
يبذلونها، فضال عن جهود رجال اجلمارك األبطال الذين يكشفون 
كل حيل املهربني ونشكرهم على يقظتهم وسرعة بديهتهم وتتبعهم 
لكل أساليب التهريب وكشــفها حلماية مجتمعنا من هذه اآلفة 
اخلطيرة، لكن ما ان يكتشــف هؤالء األبطال حيلة حتى يسارع 
املهربون إلى غيرها، فهم ال يكلون وال ميلون، مما يدفعنا للسؤال 
عمن وراء هذه العمليات املشينة ومن الذي يدفع ويخطط ويرتب 
ويخاطر بأمواله وما هدفهم من ذلك وملاذا ال ميل وال تفتر حماسته؟
اإلجابة هي أنهم أعداء الكويت، فهذه العمليات ليست وليدة 
جهــود أفراد وال أموال أفراد إمنــا جهود وتخطيط دول ممثلة 
باســتخباراتها التي حددت هدفها وهي تدمير شــباب الكويت 
وحتويلهم إلى مسوخ ال جدوى منهم، ولذلك جندت املهربني وكل 

وسائل التهريب لتقضي على الكويت وطاقاتها.
ومن أسباب تعاطي املخدرات ضعف الوازع الديني ومجالسة 
رفقاء السوء والشعور بالفراغ وحب التقليد، وتوافر املال الكثير 
والهموم واملشكالت االجتماعية، فاألسرة هي احلصن األول الذي 
ينشأ ويترعرع فيه، ثم املدرسة ثم املجتمع، قال رسولنا صلى 
اهللا عليه وآله وســلم: «املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 

يخالل» أي من يصادق.
وهنا نشــكر النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد الجتماعه األول للجنة العليا للحملة 
الوطنية ملكافحة املخدرات وتوفير مواقع للعالج وتأهيل املدمنني 
وهي التوعية مبخاطر املخدرات وآثارها واملكافحة والقضاء على 
هذه السموم، ونشكر كذلك النائب الفاضل عيسى الكندري على 

اقتراحه إلنشاء مركز طبي عاملي متخصص لعالج اإلدمان.
وعلى وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة تبني هذه 
القضية، وعلى الدولة أن تبني وسائل الترفيه، ولألسف الشديد 
فإن الدولة هدمت املدينة الترفيهية وحديقة الشعب واألكوابارك 
وصالة التزلج، أين يذهب الشباب وال توجد وسائل ترفيه؟! قال 

الشاعر:
حرض بنيك على اآلداب في الصغر

كيما تقر بهم عينــاك في الكبر
وإمنــا مثــل اآلداب جتمعهــا

في عنفوان الصبا كالنقش في احلجر
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني عليها 

من كل مكروه، آمني آمني.

«من قطر من بالد العرب نرحب 
باجلميع في كأس العالم» الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة 

قطر ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢.
علينا أن نفخر جميعا بدولة 
قطر الشقيقة على هذا النجاح في 
حفل افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢، بعد 
١٢ عاما من اجلهد والعمل املتواصل 
في كل الظروف، فكان رد قطر 
باألفعال وأبهرت العالم مبستوى 

االستعداد لهذه البطولة العاملية.
أصبح أمير دولة قطر أول حاكم 
عربي يفتتح كأس عالم، وقطر أول 
دولة خليجية عربية شرق أوسطية 
تســتضيف بطولة كأس العالم، 
وهو اســتحقاق للمنطقة ورمبا 
بداية لتنظيم البطولة مســتقبال 
ألكثر من دولة من دول اخلليج 

مجتمعني.
اآلن يعرف العالم جيدا أين تقع 
منطقة اخلليج، إن دول اخلليج 
العربي ليست نفطا وخياما وإبالً، 
بل دول ذات عقــول وابتكارات 
ومبادرات وأكثر من ذلك، شعوبنا 
ميثل فيها الشــباب نسبة ٧٠٪، 
هذا يعني أننا املســتقبل الواعد 

واحلاضر املنافس.
الرياضة ما تفســده  تصلح 
السياسة، إن رسالة قطر واضحة 
وهي التقــاء الدول واحلضارات 
املختلفــة للتعارف، وكما وردت 
أيضا آيات قرآنية من الذكر احلكيم 
ألول مرة في كأس العالم خالل 
االفتتاح، اآليــة القرآنية (يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا 

عليم خبير). 
في النهاية نقول: عاملية يا دوحة 

قطر يا فخر العرب.
واخلتام ســالم لكل الشعب 

القطري الشقيق. ودمتم بخير.

يخطئ مــن يعتقد أن النفط 
واملال هما ثروة الشعوب، فالواقع 
أن رأسمال الدولة هو شبابها الذين 
ميثلون الرصيد األساسي في بنوك 
احملبة والــوالء، وإذا جنحت أي 
دولة في تهيئة شــبابها لتحمل 
مسؤولياتهم احلالية واملستقبلية 
عندها تكون قد وضعت نفسها 
بثبات في ركب التقدم واالزدهار، 
وأخذت مكانها في مصاف الدول 
إلى املستقبل  الكبرى، وتطلعت 

املشرق الذي تبتغيه. 
الشباب  لنا من توجيه  فالبد 
التوجيه الصحيــح في مراحله 
السنية املختلفة ليست مستحيلة، 
وقد ال يتسع املكان هنا لذكر كل 
التي تهيؤها  الشــبابية  املرافق 
الدولــة أو هيأتهــا بالفعل، لكن 
يكفي اإلشــارة، ونحن نسجل 
هذه الكلمات على مسمع ومرأى 
املســؤولني كظاهرة تســتحق 
االهتمام، وكنموذج عملي لتبني 
الدولة للمواهب والكفاءات الشابة 
لصقلها وتنميتها وتدريبها على 
ســبل البحث العلمي واالبتكار 

واالختراع.
املتابعني  وأنا شــخصيا من 
لنشــاطات املخترعني واملبدعني 
الكويتيــني ويلفــت نظري بني 
حني وآخر اختراعات ومبتكرات 
العلمي، وبعضها  الشباب  بعض 
بالفعل يستحق االهتمام وعلى 
أرفع املستويات، وفي هذا الصدد 

مالحظتان البد من تسجيلهما: 
٭ املالحظة األولى: أن تتبنى الدولة 
العلمية املخترعات  ومؤسساتها 
الشــباب  التي يقدمها  املتميزة 
ومساعدتهم في تسجيل براءات 
االختراع وعمل سجل خالص بها 

حتى يسهل بعد ذلك متابعتها.
٭ املالحظة الثانية: أن يهتم من هم 
على رأس املسؤولية في املؤسسات 
املعنية باألبحاث واالختراعات التي 
لها صلة بشكل أو بآخر بحياتنا 
اليومية وبيئتنــا ومناخنا، مثل 
أبحاث الطاقة الشمسية أو أبحاث 
ومبتكرات من شــأنها املساهمة 
بتوفير الطاقة وابتكار أســاليب 
للعزل احلراري، وتوفير ســبل 
الســيارات، وغيرها  األمان في 
الكثير من األبحاث التي يحتاجها 

مجتمعنا وبلدنا احلبيب.

إسالمية تستضيف حدثا رياضيا عامليا. 
هذه االستعدادات واالنطالقة الرائعة 
املبشــرة بأن سيكون لدول خليجية 
وعربية القرعــة في أحداث رياضية 
عاملية كهذه، من شأنه إنعاش الرياضة 

في املنطقة اخلليجية والعربية.
وســتدور مبارياتها الـ ٦٤ على 
مدى ٢٩ يوما، وحتديدا من ٢٠ نوفمبر 
اجلاري إلى ختامها يوم ١٨ ديسمبر 
القادم. وستحتضن قطر هذه الدورة 
من كأس العالم، وستتوزع مبارياتها 
على ٨ مالعب فــي ٥ مدن مختلفة، 
حيث احتضن ملعب البيت في مدينة 
اخلور املبــاراة االفتتاحية، في حني 
النهائي في  ستدور مجريات موقعة 
ملعب لوسيل، كما ذكرت قناة اجلزيرة 

على موقعها اإللكتروني.
لقد اســتعدت دولة قطر للحدث 
إعالميا، واقتصاديا، وسياحيا.. فعني 

اهللا حتميها وعني العالم على قطر.

حتديات غير ظاهرة للعلن وال نعلمها 
ومت انتقادهم عليها وبقسوة فأحبطوا 

وأبعدوا وتركوا العمل.
إن اإلصالح الفعلي يكون باالنتقاد 
املوضوعي بعد معرفة الصورة الكاملة 
وحيثياتهــا، وبهدف تقــومي األداء 
واحلرص على املصلحة العامة، وفي 
نفس الوقت بعدم اخلوف من نشر 
ثقافة تشجيع املبادرات وشكر اجلهود 

املبذولة حتى تستمر وتتطور.
اإلنسان يتحفز ويزداد عطاؤه 
بالكلمة الطيبة والتشــجيع وتقدير 
اجلهود، ويحبط ويتوقف عن العمل 
عند نكران اجلهــود والتقليل منها 

واإلساءة للعاملني عليها.
وختامًا، فقد أوصانا نبينا وحبيبنا  ٭
محمد عليه أفضــل الصالة وأجل 
التســليم بأن الكلمة الطيبة صدقة، 

فلنحافظ عليها وننشرها.

الفيمتو سمايل.
كما يفضلون اختيار عملية الفيمتو 
سمايل لتصحيح النظر في حال كون 
سمك القرنية اخلاص باملريض أقل من 
٤٨٠ مايكرون، أو لديه ضعف كبير 
في اإلبصار بحيث ال يوجد تناسب 
بني عدد الدرجات، وســمك القرنية، 
في هاتني احلالتني فقط نلجأ الختيار 
عملية الفيمتو سمايل ألنها تعطي نسبة 
أمان أكبر في مثل هذه احلاالت ألننا ال 
نضمن في النهاية سمك الـ flap الذي 
سيتم صنعه في عملية الليزك، لذلك 
نختار الفيمتو سمايل في مثل هذه 
العملية فهي  احلاالت..أما عن إجراء 
بخطوة واحدة يقوم شعاع ليزر على 
إحداث ثقب في القرنية طوله أقل من 
٤ مليمترات، ويتم استخراج الطبقة 
الدقيقة التي مت فصلها من خالل هذا 
الثقب، دون رفع أي جزء من نسيج 
القرنية، تستغرق العملية بكاملها من 
١٠ إلــى ٢٠ دقيقة، وتتم حتت تأثير 

التخدير املوضعي.

الضحية، ويردع اإلجرام، ويصون 
املجتمع من مجرم قادم، فالقصاص هو 
خير من جميع النواحي، وحدود اهللا بها 
صالح للمجتمع وردع ملواطن املفاسد، 

ومنفعة واستقرار لشؤون احلياة.
لذلك، السارق يجب أن تقطع يده، 
القاتل يجــب أن يقتل، ومن فعل أي 
إجرام يجب أن ينال القصاص العادل 
دون تردد - بحسب شريعة احلق - 
وكل هذا يجب أن يكون حتت مظلة 
القائم بشــؤون العباد والبالد، حتى 
ال تســود املجتمع حالة من الفوضى 
ويتحول الناس إلى ســفاحني يقتل 
بعضهم بعضا، ويقتص كل واحد منهم 
من اآلخر، ويختلــط احلق بالباطل، 

واحلابل بالنابل.
وأيضا علينــا أن نعلم أن تكرار 
وقوع اجلرائم يدل على تقصير كبير 
في الناحية التربويــة، واملتمثلة في 
جناحي «األســرة واملدرسة»، فهذان 
اجلناحــان هما األهم فــي صناعة 
«إنسان» صالح ينفع املجتمع، أو فاسد 
ميزق أوصاله، لذلك علينا االنتباه حتى 
ال يضيع املجتمع، وتنتشر اجلهالة، 
وتسود قوانني «الغابات» في األماكن 

التي يقطنها البشر!.
في اخلتام: يجب إعدام هذا الرجل - أو 
تلك املرأة - الذي أزهق األرواح البريئة 
حتى يحيا املجتمع في سالم.. والسالم.

من كل التحديات التي واجهتها، وهذا 
مشهود لسياستها الداخلية في التنمية، 
وعالقتها بالــدول اخلليجية العربية 
لقد  الصديقة،  الشــقيقة واألجنبية 
تفوقت دولة قطر في مجاالت التنمية، 
لتكون تكلفة هذا احلدث األغلى كلفة 
عبر تاريخ املوندياالت السابقة، فالتكلفة 
تعدت املليارات، وقطر أول دولة عربية 

املبدعني واملجدين  الكثير من  هناك 
واملجتهدين في مجتمعنا، ال يحتاجون 

إال للدعم فقط وكف الشر عنهم.
قد تكون هناك جهود مبذولة كبيرة 
وأشخاص مبدعون ومتميزون أحاطت 
بهم حتديات وظروف ال نعلمها ولم 
يكن لهم يد فيها أو بتغييرها، وهي 

يفضلون إجراء عملية الفيمتو سمايل 
في بعض احلاالت التي يكون لديهم 
ارتفاع كبير في قراءات درجة حتدب 
 ،etry keratom أو  Reading القرنية
والتي تصل فيها قيمة k٢ إلى أكثر 
من ٤٧D ألن هــذا االرتفاع الكبير 
فــي درجة حتدب القرنية ميكنه أن 
يسبب مضاعفات كبيرة في عملية 
الليزك مثل Button Hole، وهو شيء 
نحن بغنى عنه إذا قمنا بإجراء عملية 

القطعية التي ال نقاش بها، ولألسف 
بعض من يرفض منتسب لإلسالم!، 
فالنقص الكبير الذي نخر في تفكيرهم 
قادهم إلى انحدار كبير ال خروج منه 
كما يبدو، فنسأل لهم نور البصيرة.

أيها اإلخوة، بــني احلني واآلخر 
نســمع عن جرمية شــنعاء، ونتألم 
ونحــزن، ألننــا ننبذ ونســتهجن 
االنتهاكات الصارخة، واحلل الوحيد 
مع تلك اجلرائم التي يكون أبطالها بشرا 
متوحشــني ال يعرفون أي معنى من 
معاني اإلنسانية، هو تطبيق القصاص 
العادل، حتى يردع كل من تسول له 
نفسه القيام مبثل هذه اجلرائم، أو أن 
يفكر مجرد التفكير في القيام بها، وذاك 
القصاص العادل لو تفكرنا به من زوايا 
مختلفة لوجدنا أنه يشفي نفوس ذوي 

فرضتها قطر الشقيقة بضوابط الدين 
والعرف واملجتمع العربي األصيل.

هذا كله وكل شعوب العالم وافدة 
إلى قطر حلضور كأس العالم - مونديال  
٢٠٢٢، ملتزمني بقوانني الدولة القطرية. 
كلنا يعلم أن دولة قطر دائما قادرة 
على التميز في أصعب الظروف، لذا 
استمرت في االستعدادات على الرغم 

خطأ أو اقتراح حل، فكلنا مسؤول 
عن تطور ونهضة هذا الوطن.

االنتقاد شيء محمود وصحي إذا 
كان بهدف تصحيح وتقومي األخطاء، 
أما التحلطم فهو بهدف التذمر فقط 

والتقليل من اجلهود املبذولة.
وعلينــا أن نكون على يقني بأن 

سوى في الطريقة، ودرجة األمان.
وتستطيع عملية الفيمتو سمايل 
أن تعالج قصر النظر واالستيجماتيزم 
فيما يخص طول النظر، فهذا شيء 
مقترن بتحديثات وتطويرات البرنامج 
املقتــرن بجهــاز الفيمتو ســكند 
ليزر، ولكــن حتى اآلن قصر النظر 
واالستيجماتيزم فقط هما ما يستطيع 
جهاز الفيمتو سكند ليزر تصحيحه.
العيون فإنهم  وبالنسبة ألطباء 

إذن، فمــا بال تلك املنظمات التي 
تدافع عن املجرمني  تدعي اإلنسانية 
وتصمت أمام األرواح املهدورة بأيدي 

املجرمني؟!.
< < <

وتعالوا معي لنتفكر في مســألة 
«القصاص»، فعندما يقول سبحانه: 
(ولكــم في القصاص حيــاة يا أولي 
األلباب).. فقد توجه - جل شــأنه - 
بهذا اخلطاب إلى «أولي األلباب» فهم 
املعنى احلقيقي  فقط من يدركــون 
لذلك «القصاص»، أما ناقصو الفهامة 
واإلدراك يصعب عليهم بلوغ املعنى 
املراد، لذلك جتدهم يرفضون الكثير 
من «حدود اهللا» التــي ال جدال بها، 
يرفضونها سفاهة وجهال وجراءة!، 
وهو رفض بــه تطاول على األحكام 

انطلــق مونديــال ٢٠٢٢ الــذي 
الشــقيقة،  تســتضيفه دولة قطر 
بالغبطة  وكخليجي وعربي، أشــعر 
والسرور والفخر بهذا احلدث العاملي 

الذي يقام على أرضها.
كما تعتبــر دولة قطر أن احلدث 
خليجي كــون كل األعالم اخلليجية 
رفعت وحتى علــم الكويت مع عدم 

مشاركتنا في املونديال. 
ويأتي احلدث العاملي بعد اإلعالن 
عن اســتضافة دولة قطر للمونديال 
منذ ٢٠١٠، ومنذ أكثر من عقد والقيادة 
القطريــة أخذت علــى عاتقها العمل 
باالســتعدادات حتى أخرجت للعلن 
مدنا رياضية مبالعب كروية ضخمة 
وفخمة ومبعايير الهندســة املتقدمة 

للمالعب العاملية.
كما أن التنظيم حلضور املونديال 
املعلن  والقرارات والقوانني واللوائح 
عنهــا والتي دخلت حيــز التطبيق، 

تتبادر إلى ذهني وبشكل مستمر 
تلك املقولة «إن الغرب يدعم الناجح 
حتى يتميز والفاشل حتى ينجح، أما 
في مجتمعاتنا العربية فنحن نحارب 
الناجح حتى يفشل ويحبط ويتوقف».

التحلطم واالنتقاد والشكوى أسهل 
عمل ممكن أن يقوم به اإلنسان فهو ال 
يحتاج إلى جهد وال وقت وال تفكير، بل 
إلى فراغ، وعقل معتاد على السلبية، 
ولسان يستمتع بتوجيه اللوم وندب 

احلظ ومحاربة اآلخرين.
ما إن نلتفت مينة ويســرة جند 
أن كميــة التحلطم كبيــرة جدا في 
مجتمعاتنا العربية بشكل عام، حتى 
أصبحت سمة وعادة اعتادت الشعوب 

عليها.
إن التحدي األكبر ليس في التحلطم 
فحسب، بل في املبادرة والسعي وبذل 
اجلهد ومواصلة طرق األبواب لتقومي 

القارئ  اليوم عزيــزي  نواصل 
احلديث عن مراحل تطور جراحات 
البصر، وحري بنا هنا أن  تصحيح 
نذكر التقنية األحدث في مجال الليزر 
أال وهي «الفيمتو سمايل»، حيث مت 
استخدام شعاع الليزر لتصحيح عيوب 
اإلبصار بدون احلاجة إلى رفع شريحة 
flap من القرنية، وبذلك التخلص من 
كثير من املضاعفات التي كانت تتعلق 

بهذه اخلطوة في عملية الليزك.
وهذه العملية حتتل املركز األول 
بالنسبة لألمان من بني عمليات تصحيح 
 ،flap النظر ألنه وببســاطة ال يوجد
ومن ثم ال توجد مضاعفات رفع هذه 
الشــريحة خالل العملية، كما أنه ال 
يوجد أي قيود على أســلوب حياة 

املريض بعد العملية.
وقد يسأل ســائل فيقول، وهل 
نتائج هذه العملية تكون أفضل من 
نظيراتها؟ ونقول إن جميع عمليات 
تصحيح النظر بالليزك تعطي نتائج 
واحدة فال فضل إلحداهما على األخرى 

قبــل أيام، نفــذت الكويت حكم 
احملكمة الــذي يقضي باإلعدام لعدد 
ارتكبوا جرائم شــنيعة  األفراد  من 
للغاية استحقوا بسببها اإلعدام بعدما 
استنفدوا جميع درجات التقاضي، وهذا 
األفعال  األحكام وجدت بعض ردود 
الغربية - غير املوفقة -، فانتقدوا مسألة 
اإلعدام - العادلة - واعتبروها انتهاكا 
لكرامة اإلنسان!، رغم أن بعض هذه 
الدول تقتل دون عدالة!، وتبطش دون 
متييز، ومتــارس كل صور التعدي 
اإلنساني، وبسبب تعطيلهم للحدود 
لديهم  الرادعة -مثل اإلعدام- سادت 
جرائم شنيعة تتكرر كل يوم!، لذلك 
تدخلهــم مرفوض، ألنه غير منطقي 
وبه تعد على سيادة الدول، ورد وزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا، هو 
خيــر رد في هذا اجلانب، فله عظيم 

الشكر على املوقف احلازم.
< < <

ودعونا نساءل: 
الذي يقتل األم واألب أال يستحق 

اإلعدام؟!
الذي يقتــل الطفــل البريء أال 

يستحق اإلعدام؟!
الذي يحرق أسرة كاملة أال يستحق 

اإلعدام؟!
أال يستحق اإلعدام من قتل الشباب 

ودمر األجيال؟!
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