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إتالف مرافق املدرسة

حديث اجلمعة

محمد العويصي

مازلنا حتت تأثير اإلجناز الرائع لسياسة دولة قطر الشقيقة، 
طبعا لكل إنسان رأي ومبدأ وهدف يسعى لتحقيقه، وهناك هدف 
مشترك يجمعنا ويسعى اجلميع لتحقيقه إنه «الهدف الوطني»، 
لكننا نختلف بالوسائل التي توصلنا لهذا الهدف، لنبدأ بقصة ذلك 
التاجر الشامي الذي حمل بضاعته على حماره وذهب مع ابنه إلى 
السوق، وبعد أن باع بضاعته جلس حتت الشجرة وأعطى ابنه 
ليرة وقال له: أحضر لنا شــيئا يسلينا، ويطفئ ظمأنا ويغذينا 
ويغذي حمارنا، ففهم االبن واشترى «رقية» بطيخة، أكلوا منها 
وارتووا وأعطوا حمارهم القشور وتسلوا ببذورها، وهذا دليل 
على الوصول لعدة أهداف «أكل وشرب وتسلى هو وابنه وأطعم 
حماره، بفعل واحــد ببطيخة واحدة» وهذا ما فعلته دولة قطر 

الشقيقة ضربت عشرة عصافير بحجر واحد. 
يعتقد البعض أن الرياضــة «لعب» وفي الواقع هي كالهرم 
نراه مثلثا، بينما هو له أربعة أجناب «أسطح» وقمة وقاعدة = 
٥D، ولكل جنب فيه قصة وعالم آخر، كرة القدم جزء من عالم 

الرياضة، عناصرها:
١- البشر: العب موهوب، مدرب قدير، إدارة مبدعة.. الخ.

٢- احلجر: منشــآت، ومالعــب، وأدوات ومالبس، ومصحات 
رياضية على أعلى مستوى.

٣- مرآة صادقة تعطي صورة واضحة ملا تراه دون تزييف وهي:
أ- اجلماهير (الشعوب اإلقليمية والعاملية) .

ب- اإلعالم بكل وسائله.
مما سبق جند أن بروز أي العب هو هبة من اهللا عز وجل، 
وليست مكتسبة، فشكل اإلنسان وصوته اجلميل، وأنامله املبدعة 
من عزف وخط، هبة من اهللا عز وجل، فاملوهبة تصقل لكنها ال 
تصنع، أما املنشآت واملالعب واألدوات واملدربون.. الخ، فتشترى، 
فما دمت متلك املال تستطيع إيجادها وامتالكها خالل أشهر، كذلك 
اإلعالم والكاميرات اإللكترونية ووسائل التصوير املختلفة والكرة 

اإللكترونية، ما دمت متلك املال تستطيع توفيرها خالل أيام.
السؤال: من يستمتع ويستفيد من الرياضة؟ اجلواب: اثنان 
هما الشعوب، واألوطان فالبرازيل واألرجنتني اشتهرتا بالرياضة 
ولديهما مواهب كثيرة.. العبون ثــم اصبحوا مدربني يغذون 
العالم رغم انهما من الدول الفقيرة إال انهما جعلتا من الرياضة 

صناعة، وهدفا.
من هنا رأت قطر أنه من الصعب أن يولد ١١ العبا موهوبا أو 
يكتشفوه بنفس العام ليكونوا منتخبا، يوصلهم لكأس العالم، 
فلو مت (كما حصل لنا) سيكون إجنازا وقتيا وينسى، أما األصعب 
واالهم واألشــمل لكل املجاالت فهو ما مت. وبدل إرســال وفد 
رياضــي محدود ميثل قطر، جعلوا من قطر قبلة رياضية لكل 
شعوب العالم، يسعون للتواجد بها ليتزودوا باملعرفة والثقافة 
القطرية وينشروها بأوطانهم، عمال تعجز كل السفارات بأدائه.

لذلك أناشد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح أن يجعل من الرياضة الكويتية أداة استثمارية 
لصقل املواهب، واملنافسة اجلادة واحلماسية، والترفيه، ووسيلة 
للتعريف بالوطن، فنرجو من ســموه توجيه وزارة اإلعالم إلى 
الشراء الفوري لعدد كبير جدا من الكاميرات اإللكترونية احلديثة، 
والكرات اإللكترونية، واملخرجني واملصورين األفذاذ، لنستمتع 
على األقل مبا نراه من منشآت وما نشاهده من مباريات بأحدث 
الوسائل احلديثة، متكننا ومتكن حكام VAR من لذة االستمتاع 
بإمكانات تلفزيونهم الوطني، فهذه ال تعجز الكويت مبا رزقها اهللا 
من خير «ال حترمونا من فضله» فإن عجزنا عن توفير الالعب 
املوهوب (والهبة من اهللا) فبمقدورنا أن نبني املنشــآت والبنية 
التحتية، واإلعالم املتميز في مدة قصيرة، ونكون جاهزين أمام 
العالم الستضافة أي حدث، وال ننسى تشجيع الصغار والكبار 

على الرياضة.
تذكرت قول أحدهم، رحمه اهللا، حني ســمع كلمة «مشكلة» 
فقبل أن يعرف ما املشكلة يسأل: «هل ميكن حلها بالفلوس»؟ 

فإذا كان اجلواب: نعم. قال: إذن ليست مبشكلة..
لو طبقنا هذا الرأي في الكويت لوجدنا حلوال ألغلب مشاكلنا، 

فنحن نحل مشاكل العالم، ونعجز عن حل مشاكلنا.

رأى العالم قبل أيام قليلة أبرز شخصية رياضية على اإلطالق 
وهو يتوج بأغلى جائــزة رياضية في العالم، واملفارقة أن ذلك 
كان على أرض عربية خليجية نظمت أفضل نســخة من كأس 
عالم في تاريخ البطولة بشهادة اجلميع، ولم تنس قطر حاضنة 
الكأس والكرنفال أن تلبس ميســي بطل العالم أبهى عباءة تدل 

على الوجاهة عند العرب وكرم العطاء.. البشت.
رمبا انتهت هناك قصة الالعب األسطورة الذي ظفر بكأس 
العالم أخيرا وأضاف جنمة ثالثة على قميص املنتخب األرجنتيني 
مخلدا اسمه، ولكن بدأت هنا قصة الدولة التي بدأت حكايتها في 
العالم مع هذا التنظيم، اليوم تولد قطر جديدة أمام العالم، يعرفها 
العالم بكل تفاصيلها وأخالق أهلها وصفات شعبها وحكامها، وقد 
سبقت هذه الوالدة مراحل كبيرة من املخاض الشديد الذي متثل 
في الفوز مبلف االســتضافة، وبعدها بإنشاء مدن جديدة تكاد 
تكون قطر موازية لتلك التي عرفناها من قبل، لقد أولت الدولة 
قيادتها للشــباب في تلك اللحظة، بداية من رأس الهرم أميرها 
صاحب السمو الشــيخ متيم، ثم بقيادات شابة حتته يشيدون 
مسيرة البناء التي رأينا آثارها، فال أزمة مرورية خالل املونديال 
الذي استقبل أكثر من مليون وأربعمائة ألف مشاهد على املدرجات 
وخارجها، إنها ليست قصة أسطورية بل واقع شاهده العالم كله، 

في بالد العرب من ال يعرف املستحيل.
لقد نشرت قطر الصغيرة حجما ثقافتها إلى العالم كله في 
فترة قصيرة، نعم هذه الدولة متتلك املال، وكم من دولة متتلك 
رمبا أكثر منها ولم يفعلوا ما فعلت بذكاء وحكمة، لقد أسســت 
أرضية صلبة احتضنت العالم بكل اختالفاته، وميكنها أن تكون 
جزءا فاعال في املشــهد العاملي ثقافيــا واقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا بســهولة اآلن، ألنها أعلنت عن نفسها بأكثر وسيلة 

ذات جاذبية بني اجلماهير.
هل من املعقول أن تسمع اليوم قياديا في قطر يقول عن أي 
مشروع في الدولة أنه يستحيل حتقيقه؟ طبعا ال، ألن ثقافة قهر 
املصاعب واملستحيالت قد ترسخت عندهم من اليوم، بل من اليوم 
الذي قدموا فيه طلب استضافة املونديال، هكذا تخطو الدول نحو 

االرتقاء مبفاصلها دون اعتبار ملاضيها وفشل بعض مراحله.
نحن في الكويت يجب أن نكون على أهبة االستعداد لعهد 
جديد، إذا قال فيه أي مسؤول وقيادي في الدولة: هذا مستحيل، 
أو ال أســتطيع، عليه أن يرحل. فاإلجنازات حتدث عندما يكون 
املسؤول عنها رجاال ونساء أكفاء على قدر املكان واملنصب، علما 
وإخالصا وجتربة وطاقة، ميكننا في الكويت أن نرتدي عباءتنا 
في مواجهة العالم إذا طبقنا املعادلة بالشــكل الصحيح، فالعالم 
رآنــا ونحن حتت االحتالل لم يعرفنا قبلها، ورآنا ننهض بعده 
ببطء شــديد ورأى دول اخلليج حولنــا تقفز قفزا في التنمية 
والتطويــر، فهل ميكننا اللحاق بالركب أم نرضى بأقل من ذلك 

ونقبل بوضعنا على هامش البحر.. نتابع؟

البر والعشب األخضر 
للمواسم

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

للمواسم املمطرة الشتوية والربيعية 
روادها في الكويت وشقيقاتها دول اخلليج 
وجزيرة العرب وخارطة البالد العربية 
ذات الطبيعة الصحراوية لالســتعداد 
للتمتع بالعود األخضر بربوعها سهوال 
ووديانا مرتفعات وهضابا تســتوعب 
اإلنسان وتشبع املاشية وقطيع الدواب، 

ووصفها القرآن (جماال وزينة!).
للعمل  القرار  وقد تسابق أصحاب 
على حماية هذه البيئة في اخلليج العربي 
وجزيرة العرب للشريط األخضر على 
امتداد انطالقه بداية من اململكة العربية 
الســعودية ودول اجلوار لتفعيل ذلك 
املهددة  املواقع  القرار، وتالفي تصحر 
باجلفاف ومتتع املواسم املمطرة بنباتات 
صحاريها وجمالها بأمطار اخلير وسهولة 
ومجاري جتمع أمطاره بسدود يستفاد 
منها للمواســم كافة بداية من الشتوية 
وتوعية مرتاديها بعدم الرعي العشوائي 
أو تدميرها باحلافالت التي تدمر العود 
األخضــر، وحماية مســطحاتها من 
البر العشوائية املدمرة  ظروف طلعات 
لنضارتها وزيادة محمياتها وسواترها 
بأشــجار تتحمــل حرارة مواســمها 
السريعة  للطرق  الصيفية من أطرافها 
وتوقف كثبــان رمالها حســب خطة 
املعنية كتجربة تخضير  مؤسســاتها 
املطــالع والعبدلي والوفرة  مرتفعات 
الزراعية والعبدلي والصليبية وطريق 
األرتال، واجلزر الكويتية، ومشــاريع 
رسمية أهلية وحكومية لتحديد مواقع 
مرتادي البراري ورعاة األغنام واجلمال 
ومواقع اخليام املوسمية بدولتنا الوفية 
لهذه الشــريحة من مرتادي صحارينا 
اجلميلة مبخيمات حضارية وتكاليف 
منطقية تناسب األسر واألفراد وتوفير 
الشــتوية  للنزهات  املطلوبة  خدماتها 
والربيعية، بشــروط منطقية ملثل هذه 
املواسم املمطرة، يساندها قرار وزارة 
األوقاف واألشغال والبلدية الستغالل 
مياه وضوء املصليات اخلارجية والداخلية 
الكويتية، بتوعية إعالمية  للمحافظات 
كافية للدور الكبير ألهمية مياه املساجد 
واملنازل الرسمية بربطها مبواقع حتلية 
فنية تعود فوائدها للزراعية والتخضير 
للمواقع الصاحلة للزراعة بأنواعها وهذا 
الدور حلزمة مؤسسات مختصه أهمها 
حترك أكثر وأفضل لهيئة الزراعة والثروة 
احليوانية، والبحرية، تعود نتائجها على 
ديرتنا الغالية مبستوى جهود األشقاء 
جيرانها واستثمار كل جديد بهذه النعمة 
الربانية ملواسم األمطار وللمياه املعاجلة، 
وللثروة البحرية مياه التصفية، ولتكن 
النتائج مبستوى الطموحات قوال وعمال 
ترددها األجهزة املعنية، طالت أعماركم 
للخير والتخضيــر املمتع للصحاري 

اليانعة ببلدنا احلبيبة.

من صور إتالف مرافق املدرســة 
الكتابة والرســم على ســور املدرسة 
والطاوالت والكراسي وجدران الفصول، 
والصور األخرى هي إتالف دورات مياه 

الطالب، أعزكم اهللا.
دار حديث بيني وبني أحد املديرين 
املتوسطة بنني  املرحلة  املساعدين في 
حول موضوع إتالف دورات املياه، فقال: 
أغلب إدارات املدارس تشتكي من هذه 
الظاهرة السلبية، فبعض الطالب لألسف 
يقومون بكسر الســيفون، وصنابير 
أبــواب احلمامات،  امليــاه، ومقابض 
ورمي الصابون ومحارم الورق في سلة 
املهمالت أو في احلمام، أعزكم اهللا، كل 
هذه األعمال التخريبية التي ذكرتها آنفا 
من الصعب اكتشاف فاعلها، فتقوم إدارة 
املدرسة ممثلة باملدير املساعد بإصالح 

كل أعمال التخريب.
لديكم  املدير املساعد: وهل  سألُت 

حل لهذه الظاهرة السلبية؟
لدينــا حل غير  فأجابنــي: ليس 
التوعية في طابور الصباح املدرســي، 
وفي الفصول الدراسية، إضافة الى دور 
االسرة فهي األساس االول في التنشئة 

والتربية الصحيحة.
وأضاف قائال: عندما نقوم بالصيانة 
وإصالح التخريــب تفاجأ مرة أخرى 
بالتخريب والتكســير من قبل بعض 

الطالب.
ولألسف هذه الظاهرة تكبد وزارة 
التربيــة أمواال طائلة من خالل صيانة 
التخريــب بصورة  وإصــالح أعمال 

متكررة.
لذا نناشد القراء الكرام مشاركتنا في 
تقدمي حل أو اقتراح لعالج هذه الظاهرة 
لعل وعسى أن تقل في مدارسنا مستقبال.

٭ آخر املقال: «من أمن العقوبة أساء األدب». 

الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون، 
ورئيس مجلس الوزراء العراقي، صدر 
البيان اخلتامي، وتضمن موافقة وعزم 
املشاركني على املضي في التعاون لدعم 
أمن واستقرار وسيادة العراق ومسيرته 
الدميوقراطيــة وعمليته الدســتورية 
لتكريس احلوار سبيال حلل  وجهوده 

اخلالفات اإلقليمية.
الدولي  العربي  املؤمتــر  وفي هذا 
شاركت ١٢ دولة، هي األردن والعراق 
للمؤمتر، وفرنســا  املســتضيفتان 
له، وتركيــا ومصر والكويت  الداعية 
والسعودية واإلمارات وقطر وسلطنة 
ُعمان والبحرين وإيران، باإلضافة إلى 
ممثلني لالحتاد األوروبي واألمم املتحدة.
وقد تضمنت كلمة الكويت جتديد 
التأكيد على دعم العراق والسير في خط 
منتظم لترســيخ العالقات بني البلدين 
والدعــوة إلنهاء كل امللفــات الداعية 
لتوتر العالقات بينهما، وجاءت الدعوة 
من القيادة الســامية بترسيم احلدود 
البحريــة الكويتية - العراقية ضرورة 

ألمن اجلارتني واملنطقة.

اهللا تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامني هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم 
شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبير 
مبا تعملون) «املائدة: ٨». وملاذا ال يفرض 
على الشركات عمل تأمني صحي بسيط 
للعمالة وحتديد األمراض املشمولة في 
التأمني على غرار تأمني «عافية» وبكلفة 

أقل؟
وعندما ترى الوزارة أن الوافد كثير 
األمراض يطبق عليه كشــف صحي، 
وإذا كان غير الئق يرحل إلى بلده، أال 
يعلم من اتخذ قرار هذه الرسوم أنها 
سوف تؤثر على املواطن الكويتي من 
خالل رفع العمالة والشركات لألجور؟! 
فالقرار ميس جيب املواطن قبل الوافد.
حل مشــكلة الدواء يتطلب إعادة 
تقييم قطــاع األدوية بوزارة الصحة 
بالكامل، و«نفضــه»، فاإلصالح يبدأ 
بخطوة حقيقية وليس بتبادل االتهامات 

مع الوزارات األخرى.
٭ نكشــة: األخ وزير الصحة، صحة 

الناس برقبتك يوم القيامة.

ويحشد أكبر عدد منهم ليدوروا في 
فلكه، «وقــال فرعون ذروني أقتل 
موســى وليدع ربه إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في األرض 
الفساد»، فهو يحشد قومه ويستخدم 
كلمة الفســاد وينسبها إلى موسى 

ويظهر بذلك الشفقة على قومه!
وقــارون وهامــان وغيرهما من 

أصحاب الفكر االستعالئي البغيض.
إلى  الكرمي يوجهنا  القرآن  بينما 
عدم االستعالء وقبول اآلخر ومحاورته 
والنقاش معه بهــدوء للوصول إلى 
الهدف األســمى واألنقى «وجادلهم 
بالتي هي أحسن»، حتى إن اهللا أوصل 
احملاور املسلم إلى مرتبة يضع اإلسالم 
والشرك مبرتبة واحدة للوصول إلى 
الهدف عندما قال «وإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضالل مبني»، بل إن اهللا 
ألزمنا بذلك وجعل احلوار والدليل هو 
احلكم والفصل بني الناس «قل هاتوا 

برهانكم إن كنتم صادقني».
فهذا هــو احلوار الذي طالبنا به 
اإلســالم وهذه هي صفات احلوار، 
وهذه هي صفات الفكر اإلســالمي، 
فكر معتدل متزن، رزين، مستقيم، 

يسمع ويقبل ويحاور.

شعبية وتخصيص قسم خاص ضمن 
مركز البحوث والدراســات الكويتية 
لصيانة الوثائق وحفضها بطرق حديثة 
وهذا يدعم وبشكل كبير احلفاظ على 
الكويتية ويحفظها  الوطنيــة  الهوية 

ويصونها.
الكويت متثل واحة جميلة بسوقها 
الشــعبي املباركية ومناطقها اجلميلة 
الســاملية وحولــي وصباح الســالم 
والفروانيــة والفحيحيل وســلوى 
وغيرها وأبراجهــا العالية علو الهامة 
الكويتية وصوتها العالي واملرتفع في 
كل احملافل الدوليــة مع قضايا األمة 
العربية واإلسالمية، وبرها اجلميل الذي 
ميثل مساحة واسعة لكل أبناء الكويت 
واملقيمني لقضاء أجمل األوقات وأمتعها 
مع األهل واألصدقاء والضيوف الزائرين 

لهذا البلد الطيب املعطاء.
* مدير عام الهيئة العامة للكتاب في حضرموت 
- رئيس فريق اليمن املشارك في معرض الكويت 
الدولي للكتاب بالدورة الـ ٤٥

شياع السوداني إلى الكويت كانت لها 
دالالت واضحة في احلرص على تطوير 

العالقات بني البلدين.
الرئيس  لفتــة إعجاب مــن  وفي 
الفرنســي اميانويل ماكرون هنأ دولة 
قطر على تنظيمها كأس العالم، احلدث 
الرياضي الذي وحد قلوب األمة العربية.
وفي البيان اخلتامــي، بعد انتهاء 
أعمال الدورة الثانية للمؤمتر الذي عقد 
ليوم واحد بدعوة من العاهل األردني 
الثاني، وبالتنســيق مع  امللك عبداهللا 

يا وزارة الصحة، إن حل املشكلة 
ليس بفرض رســوم، أقل ما توصف 
بأنها «ظاملة» علــى اإلخوة الوافدين 
بدون خدمة جيدة، وفي هذا السياق، 
فإن الوافد يدفع مبلغا قدره ٥٠ دينارا 
للتأمني الصحي في العام، ففي أي بند 
تأخذ منه مبلغ دينارين ملراجعة الطبيب 
و٥ دنانير لصرف الدواء؟! ملاذا ال تنشأ 
مستشفيات الضمان الصحي في كل 
احملافظات وخاصة باملناطق التي تتكدس 
بها العمالة مثل حولي والفروانية، يقول 

ذلك التأويل الذي يخرج القرآن والسنة 
عن املقاصد العامة لإلسالم، كما تكلم 
الظاهرة وأطنب فيها  القرآن عن هذه 
وذلك في مواضع عديــدة ومن هذه 
املواضع فرعون مصر الذي جاءه احلق 
فأعرض عنه فانطلقت هذه الظاهرة لتعبر 
عن وجودها على لسان فرعون بقوله:

(ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال 
سبيل الرشاد). أما مبا يخص أساليبها 
فهي كمــا ذكرنا متعددة ومختلفة، 
ومنها استخدام األلفاظ واملصطلحات 
البراقة، مثلما استخدم فرعون كلمة 
الرشاد مع أنه أبعد الناس عنها، وفي 
موضع آخر يظهر الشفقة على قومه 

كان لهــا دور كبير وحضور مهم في 
حياة املجتمع الكويتي ومنهم صنقور 
املهري الذي بنى مســجدا عام ١٩٠١م 
وأسماء كثيرة ال يتسع املجال لذكرها. 
الزائر اليوم ملدينة الكويت تأسره 
النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت 
واحلياة املدنيــة والثقافية واحلريات 
التي يتمتع بها املواطن الكويتي واملقيم 
واهتمام الدولة بالتاريخ الكويتي منذ 
نشــأة الدولة وما قبلها، وتخصيص 
مركز بحوث ودراسات كويتي حكومي 
متخصص جلمع كل ما يتعلق باملوروث 
الثقافي من مبان قدمية ووثائق وأسواق 

الداخلي عبر الدميوقراطية في العراق 
الشقيق، ويهدف املؤمتر إلى دعم األمن 

واالستقرار في العراق واملنطقة.
 وقال ســموه «إن الكويت والدول 
العربية تســعى الستعادة دور العراق 

الفاعل باملنطقة».
ولفت إلى أن اتفاقية الربط الكهربائي 
مع العراق تعد مثاال للسعي في استعادة 
دوره وأهميته، وأن أمن البلدين ال يتجزأ.

وترى القيــادة الكويتية أن زيارة 
العراقي محمد  الوزراء  رئيس مجلس 

وضبط اجلودة، وإدارة لإلحصاء؟! أال 
يجري الصيدلي كل يوم حصيلة صرف، 
أو جردا، ويعمل إحصائية آخر الدوام، 
ماذا صــرف؟ وماذا بقي؟ وملاذا كانت 
األدوية توزع بال رقيب وال حسيب، 

واآلن ال يوجد دواء؟!
أين دور األطباء في الصرف للحاجة 
فقط وملدة معينة؟ ملاذا ال يكون هناك 
ربط بني املستوصفات واملستشفيات؟ 
فمن يراجع ويأخذ دواء، ثم يعود ويأخذ 

نفس الدواء، مينع من صرفه.

فإن خرجت هذه احلرية املسموح بها 
عن الدوران فــي هذا الفلك جتد هذه 
الظاهرة ســرعان ما تستعلي وتكيل 
االتهامــات وتبدأ بخلط احلابل بالنابل 
وتظن نفســها أنها هي الوحيدة التي 
متلك احلق فتتصدق به على الناس، وما 
ســواها شارد عن احلقيقة جاهل بها، 
فبالتالي هي التي تأمر وتنهى وتتصدق 
على الناس باحلقيقة وتقرع رؤوسهم 
باالتهامات املختلفة، كما أنها تتودد أيضا 
في املقابل بأساليب مختلفة لتأخذ الوالء 

لها وتزيد عدد األجرام في أفالكها.
ومن أخطر مظاهر هذه الظاهرة هي 
التأويل السافر للقرآن والسنة لإلسالم، 

إلى الكويت، فأصبحت الكويت سوق 
تلك املنطقة وبدأت الهجرة الضخمة إليها 
باعتبارها مركزا جتاريا نشطا جديدا 
في منطقة اخلليج العربي، األمر الذي 
جعل لها مكانة بارزة بني إمارات اخلليج. 
املهم  التاريخي  املنعطف  عند هذا 
كان ألبناء حضرموت واملهرة وسقطرى 
حضور جتاري وتبادل ثقافي كبير ملا 
يجمع أبناء املنطقة الواحدة من عادات 
وتقاليد ساهمت بشكل كبير في خلق 
شراكات جتارية وتبادل جتاري الزال 
اثرهــا إلى يومنا هــذا، والزال أهلنا 
بالكويت الشقيق يتذكرون أسماء كثيرة 

انتهت أعمال مؤمتر «بغداد ٢» الذي 
أقيم في األردن الشقيق بحضور مجموعة 
من الدول العربية واخلليجية.. وبرعاية 
فرنسية، لبحث الشؤون العراقية وامللفات 
العالقة بني العراق والدول املجاورة ودول 
املنطقة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ممثال عن صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد، حفظه اهللا، حيث ألقى 
سموه كلمة الكويت في املؤمتر، وكان 
مؤمتر «بغداد ١» قــد عقد في العراق 
في ٢٨/٨/٢٠٢١ بحضور الكويت آنذاك 
السابق  الوزراء  ممثلة برئيس مجلس 

سمو الشيخ صباح اخلالد.
وأكــدت الكويت فــي الكلمة التي 
ألقاها سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح أن ترسيم احلدود البحرية بني 
الكويت والعراق ضرورة ملحة حلفظ 
األمن واالستقرار والعالقات األخوية 
بني البلدين، وأن الترســيم ينطلق من 
النقطة ١٦٢، وتدعم الكويت استقرار وأمن 
العراق ومسيرته في محاربة اإلرهاب، كما 
أن الكويت في كلمتها دعمت االستقرار 

تابعت، والهم يعتصر القلب، قضية 
نقص الدواء في الكويت، إننا في دولة 
أفاء اهللا عليها بنعم كثيرة، وبعالقات 
متميزة مــع أغلب دول العالم، فكيف 
نعاني من نقــص في األدوية بوزارة 
الصحة؟! وهذا أمر رمبا نسميه «خيانة 
عظمى»، أو خطرا يهدد األمن القومي، 
وال مبالغة في ذلك، وهذه املعضلة تنم 
عن وجود ســببني أساسيني، األول: 
استشــراء الفســاد، والثاني: انعدام 

التخطيط.
من ناحية الفساد، يقول الفيلسوف 
أرسطو: «شــر الناس هو ذلك الذي 
بفسوقه يضر نفسه والناس»، والفساد 
املوجود في نقــص األودية لم يضر 
الفاسد فقط، وإمنا ضر الناس جميعا، 
بل أوجد سمعة سيئة عن البلد، فيجب 
أن يحاسب كل قطاع األدوية عن هذا 
اخللل، بل والتحويل إلى هيئة النزاهة 

والنائب العام.
وأما السبب الثاني فهو كما نقول 
باللهجة الكويتية «قلة دبرة»، أال يوجد 
للتخطيط  إدارة  في وزارة الصحــة 

نالحظ في اآلونة األخيرة تشبث 
بعض األشخاص بظاهرة غريبة نوعا ما 
أصبحت تسود بيئتنا االجتماعية والتي 
يحدث فيها الكثير من اإلثارة واجلدل 
والتفاعل ملن يعيش في ظلها من أفراد، 
أال وهي ظاهرة الفكر االستعالئي، ذلك 
الفكر ذو االجتاه الواحد والرأي الواحد 
الرأي للجميع! لكن  ادعائه بحرية  مع 
ماهو إال ادعــاء كاذب، فهي حرية من 

نوع خاص مصطنعة ومختلقة.
كما تعتبر هذه الظاهرة من أخطر 
الظواهر على اإلطــالق، كونها متتاز 
بخصائص وأســاليب متعــددة من 
أهمها أنها تستخدم مصطلحات رنانة 
وغريبة، تسحر العقول وتسبي األلباب، 
كـ(احلرية، النور، الظالم، القتام....إلخ) 
مثلما سحرت عقول البعض من الناس 
ووقع الكثير في فخها لألسف، مع أن 
اإلسالم حذرنا من الوقوع في مثل هذا 
السحر البياني واللغوي فقال صلى اهللا 
عليه وسلم «إن من البيان لسحرا»، كما 
أن هذه الظاهرة تسمح باحلريات وتنادي 
بها وجتهر بذلك مبقدار ما تخدم هذا 
الفكر االستعالئي وغيره، لكن في الواقع 
هي ال ترضى إال حرية من طرف واحد، 
والبد لكل احلريات بأن تدور في فلكها، 

عندما تطأ قدمــك مدينة الكويت 
تشعر بأنك بني أهلك ووطنك وتأسرك 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وبساطة 
التواصل بني جميع املسؤولني إلجناح 

مهمتك الوطنية التي أتيت من أجلها.
كان لنا شرف املشاركة في معرض 
الكويــت الدولي للكتاب الـ ٤٥ والذي 
يعتبر من أهم املعارض على املستوى 
اإلقليمي والدولــي، ملا متثله الكويت 
مــن مكانة ثقافية وأدبيــة وتاريخية 
وما يربــط الكويت واليمن خصوصا 
«حضرموت واملهرة وســقطرى» من 
تاريخية قدمية ووشــائج  عالقــات 
الزندي  قربى توثقت بعــد االحتالل 
لواليــة البصرة في عام ١٧٧٥م خالل 
احلرب العثمانية ـ الفارســية، حيث 
كانت البصــرة في ذلك الوقت مركزا 
جتاريا مهما وترتب على احتاللها أن 
انتقلت احلركة التجارية اخلارجية إلى 
الكويت، ونقلت شركة الهند الشرقية 
مكاتبها ومخازنها وموظفيها وسفنها 

ملن يهمه األمر
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