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قطر.. 
وطريق النجاح

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

اعلم أن للســعادة وجوها كثيرة، وأعظمها على اإلطالق سعادتك 
عند أول قدم تضعها في اجلنة، أما السعادة الدنيوية والتي يسعى إليها 
الناس فهي تعني الشعور بالرضا والراحة والسرور، وكذلك طيب النفس، 
وصالح احلال، ومن منــا ال يتمنى ذلك، أما اإلرادة فهي تصميم واع 
على أداء فعل معني، وحتتاج إلى العزم، وباإلرادة تنال السعادة، ولكن 
ليس كلنا ميلك اإلرادة، فأنا أريد وأنت تريد واهللا يفعل ما يريد، ويظن 
البعض واهما أن الســعادة إمنا تكون بالتمتع باجلاه واملال والشهرة، 
وهذا يخالف الواقع واحلقيقة، فمفهوم السعادة ليس كما يتصور هؤالء 
الناس، ألن السعادة تعني راحة البال، فمتى كان املوسر مرتاح البال؟ 

فهذا احلطيئة يصور لنا السعادة من منظور إسالمي بحت فيقول:
السعادة جمع مال ولست أرى 

الســعيد التقــي هو  ولكــن 
فتقــوى اهللا خير الــزاد ذخرا

مزيــد لألتقــى  اهللا  وعنــد 
وقد جعل هذا الشــاعر الســعادة في اتباع ما أمر به اهللا واجتناب 
نواهيه، وأخــذه من قول اهللا تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق 
تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون - آل عمران: ١٠٢)، فال تتصور أن 
تكون السعادة إال باإلرادة، وهي قريبة منك وفي متناول يدك إن أردت 
ذلك، فكن قريبا من اهللا تعالى تكن سعيدا، وابتعد عن اهللا تعش تعيسا 
مهموما حزينا، ولو كانت السعادة تشترى باملال كما يظن البعض ألصبح 
ســعرها أغلى من الذهب اخلالص، ولو بحثت عن السعادة احلقيقية 
لوجدتها في أبســط األشياء حولك، فلن تكون سعيدا إال إذا انسجمت 
تصرفاتك اخلارجية مع قيمك الداخلية وهذا رأي أرســطو وهو أقرب 
ما يكون من قيمنا اإلسالمية الثابتة، ففعل اخلير بكافة وجوهه يجعلك 
سعيدا، وراحة ضميرك جتعلك سعيدا، مصداقا لقول اهللا تعالى (من عمل 
صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة - النحل:٩٧).
واحلياة الطيبة هي الســعادة والراحة النفسية، لذلك جتد كل من 
يتحلى باخللق الفاضل سعيدا بشوشا، وكل فاقد لها جتده واجما عابسا 
منعزال عن الناس، ولن يذوق طعم السعادة والراحة من مأل قلبه احلقد 
واألنانية، تفكر بنعم اهللا عليك جتد السعادة احلقيقية، أحب لغيرك ما 
حتب لنفسك جتد السعادة، فمن أراد السعادة عليه أن يسلك أسبابها. 

هذا ودمتم ساملني.

جلســت واحليــرة بعينيهــا
تتساءل من أشعل تلك احلروب؟

أبــِت ال تعجــب قالــت يــا 
الشــعوب آفة بعض  فالغــدر 

يــا أبــِت قــد ســاد الظلــم
املغلوب والعــدل أصبح هــو 

تلك هي ابنتي رغبت في أن حتاورني، وتستعرض ما متلكه من ثقافة 
وعلوم، قالت: درسنا في كتاب التاريخ، أن مكة املكرمة تعرضت لغزو 
من أبرهة احلبشي، وكان هدفه فقط هدم الكعبة ليمحو قدسيتها، جاهالً 
أن املالئكة وبأمر من اهللا سبحانه وضعوا أركانها ثم رفع «أبو األنبياء» 
إبراهيم وابنه إســماعيل قواعد البيت، فكان هذا البيت محفوظا بأمر 
اهللا، كما سخر اهللا خلقه لرعاية البيت العتيق، وتكفلت قريش بسقاية 
احلجيــج، وهذا فخر وكرم «ورمبا فيه تقوى لرب البيت، وتقوى اهللا 
منجية»، فحني ذهب سيد قريش عبداملطلب (جد رسول اهللا) ليسترجع 
حالله من اإلبل التي استولى عليها الغازي أبرهة، استغرب أبرهة وقال: 
ظننت أنك ســتمنعني من هدم الكعبــة لكن وجدتك تطلب اإلبل! فرد 
عليه عبداملطلب بن هاشــم: أنا رب اإلبل، «وللبيت رب يحميه»، جملة 

لم ينسها التاريخ.
وهنا أتذكر قول اهللا ســبحانه: (ومن يتــق اهللا يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث ال يحتســب)، الشرط هو التقوى والنتيجة املخرج 
من األزمة ثــم الرزق. والكل يعلم كيف دمر اهللا جيش أبرهة بالطيور 

القاذفة حلجارة من نار.
في أغســطس ١٩٩٠، مت غزو الكويت غدرا وحقدا وطمعا بابتالع 
الكويت كلها، لم يعلم الغازي وجيشــه اللئيم أن الكويت أوجدها اهللا 
ثم ســخرها لتنشر اخلير في كل أصقاع العالم وتعني احملتاج، وجتبر 
اخلواطر، وتنصر املظلوم، وبلد اإلنسانية والصداقة والسالم، بحكمة 
قيادتها وشعبها، واحلكمة ضالة املسلم، (واحلكمة هنا مربط الفرس)، 
يقول اهللا جل وعال: (يؤتي احلكمة من يشــاء ومن يؤت احلكمة فقد 

أوتي خيرا كثيرا وما يّذّكر إال أولوا األلباب).
فاحلكمة هبه من اهللا، ال تكتسب، فمن يستعرض أحداث أيام الغزو 
يجد احلكمة تتجلى بكل شيء، إن إصرار وشجاعة ولي العهد (آن ذاك) 
املغفور له بإذن اهللا ســمو األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهللا 
على احملافظة على رأس الشرعية الكويتية وقتها املغفور له بإذن اهللا، 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، والنجاة به إلى خارج الكويت 
ليكــون رأس احلربة في التحرير، وتلك من فنون احلروب ثم تتجلى 
احلكمة بشعب الكويت الذي تلقى الفاجعة بكل رزانة وهدوء، وحافظ 
علــى أركان ومكونات الدولة، من كهرباء وماء، وكّون اللجان التكافلية 
لتوزيع األموال واإلغاثات التي ترسلها الشرعية الكويتية من املنفى، إلى 
الشعب الكويتي الصامد، ونفذ ما تطلبه الشرعية من أوامر وتعليمات 
ومنها عدم استفزاز الغزاة وعدم التصادم معهم وعدم إعطائهم حججا 
للقتل والتدمير، فالتزم الكويتيون الصمت متكلني على اهللا سبحانه ثم 
إطاعة ولي األمر الشرعي، فحافظ الكويتيون على حياتهم وممتلكاتهم 
بحكمة مــن اهللا وهبها لهم، وفي نفس الوقت لم يتعاونوا مع احملتل، 
فحني ادعى املقبور صــدام أن الكويتيني هم من طلبوا جندته، جتلت 
حكمة شــعب الكويت العفوية بالتوافد لعقد مؤمتر جدة إلصدار بيان 
من الشعب الكويتي كافة وبكل شرائحه بالتمسك بالشرعية الكويتية 
وعــدم القبول بأي بديل عن حكامه آل الصباح، فكانت صفعة له وملن 
اتبعه، فقام باختطاف املصلني من املســاجد وجعلهم أسرى ثم قتلهم 
ليطفئ نارا في قلبه، ثم حرق آبار النفط العربي ليغيظ الغرب، فسخر 

اهللا جندا من خلقه فأرسلوا عليه طائرات لترميه بصواريخ من نار.
أحداث متت خالل سبعة أشهر ليثبت اهللا لنا أن (من يتق اهللا يجعل 

له مخرجا …..)، (ومن يؤت احلكمة فقد أوتي خيرا كثيرا).
بعد حترير الكويت، تفكك االحتاد السوڤييتي الذي كان ندا وخصما 
ألميركا وحلف شمال األطلسي (ناتو)، ومن ضمن الدول التي خرجت من 
عباءة الروس جمهوريه أوكرانيا والتي شطحت بعيدا فطلبت االنضمام 
إلى (الناتو) املعسكر املضاد للروس وأصبحت أوكرانيا خنجرا بخاصرة 

الروس فكان غزو أوكرانيا.
ما يهمنا في املوضوع هو دراماتيكية األحداث، واحلكمة الغائبة، فلو 
غيرت أوكرانيا منهجها السياســي حلفظت بلدها وشعبها من الدمار، 
ما نراه اآلن أن أوكرانيا حتارب الروس في أرض أوكرانيا وبســالح 
الغرب وبأبنائها وبشعبها املشتت، وأن القوتني غير متكافئتني وستنتهي 
احلرب بدمار شامل ألوكرانيا فقط حجرا وبشرا، والغرب يجرب كل 
أنواع أســلحته ويخرج بنتائج تفيده، وتعتقــد القيادة األوكرانية أن 

تزويد الغرب لها باألسلحة مصلحة، بل هو سكب الزيت على النار.
مما ســبق ثالثة أنواع من الغزو: ١- هدم الكعبة، ٢- ابتالع وطن، 
٣- هدف الغزو الروســي هو تغيير منهج سياسي ألوكرانيا والطلب 

منها عدم التعاون العسكري مع أميركا.
نخرج مما ســبق بأن نعمة احلكمة الربانية والتقوى البشرية هما 

من أسباب النجاة والنصر.
شكرا ابنتي احلبيبة على هذه املقارنة اجلميلة.

رئيس االحتــاد الدولي 
لكــرة القدم السويســري 
إنفانتينو قال في  جيانــي 
مؤمتر صحافي عقده مبناسبة 
انتهاء بطولة كأس العالم لكرة 
إن  القدم ٢٠٢٢ فــي قطر، 
مونديال قطر األفضل في 
التاريخ. وأضاف: لم نشهد 
أي حالة شغب أو جتاوزات. 
وشــكر دولة قطر على ما 
وفرته من إمكانيات إلظهار 

وإجناح البطولة.
إنها شهادة تعتز بها دولة 
قطر من رئيس االحتاد الدولي 
«فيفــا»، والبد أن تكون لنا 
وقفة تقدير لدولة قطر التي 
اســتطاعت أن تنظم أجنح 
بطولة في التاريخ كما شهد به 
رئيس االحتاد الدولي «فيفا»، 
وال شــك أن هذا النجاح لم 
يكن جناحــا لقطر، بل هو 
العربي  جناح لدول اخلليج 
والعرب، ولقد استطاعت أن 
حتتل قطر مكانة مرموقة بني 
الدول املتقدمة، وما نتمناه هو 
أن تستفيد دولنا اخلليجية 
والعربية مــن جتربة قطر 
الناجحة في تنظيم أكبر جتمع 

رياضي عاملي.
كل الذين حضروا البطولة 
املتكامل  بالتنظيم  يشيدون 
للبطولــة، ويعبــرون عن 
حسن االســتقبال من قبل 
قطر حكومة وشعبا، وهذا 
أثرا طيبا  ما يكون قد ترك 
في نفوس كل الذين شاركوا 
في البطولة واجلماهير التي 

شهدت البطولة.
نعم هكذا يكون التنظيم، 
لقد أشرف أمير قطر صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد 
ثاني بنفسه على جميع  آل 
التنظيمات وشارك اجلماهير 
أفراحهم، وكلنا شاهدنا سموه 
الذي كان يتواجد في مدرجات 
املالعب متابعا مع اجلماهير 
مباريــات البطولة، نعم لقد 
أشرف سمو الشيخ متيم على 
كل األمور التنظيمية للبطولة 
دون أي تدخل من أي جهة، 
ليس لديهم مجلس أمة ليس 
له هدف سوى تخريب أي 
مشاريع حكومية. املشكلة أن 
هناك أعضاء في مجلس األمة 
يتدخلون في كل اإلجراءات 
احلكوميــة، يتدخلون في 
الوزارات، يتدخلون  برامج 
في التعيينات، إنهم يريدون 
أن يستغلوا كل اإلجراءات 
والتنظيمات فــي مختلف 

الوزارات.
أن  الدميوقراطيــة هي 
العدالة  نســعى لتحقيــق 
واملساواة بني أفراد الشعب، 
ال أن نتدخل لتنفيذ تعيينات 
باراشــوتية على حســاب 
الدميوقراطية أن  املبدعني، 
تسعى ألن يتبنى مجلس األمة 
التنموية وتطوير  املشاريع 

كل خدمات الدولة.
الرياضــة كنا من  وفي 
أرقــى املســتويات في كل 
الرياضــات، حيث كانت لنا 
جناحات فــي عدة بطوالت 
إال أن  إقليميــة ودوليــة، 
هذه كلهــا تبخرت وتراجع 
مستوانا، بسبب تدخل النواب 

والتعيينات غير املؤهلة.
الرياضــة ال ميكــن أن 
ترقى باألسلوب الذي نشهده 
األيام في مؤسســتنا  هذه 
الرياضة  الرياضية، جنبوا 
املؤهلة،  التدخــالت غيــر 
هناك العديــد من خريجي 
الرياضة،  العليا في  املعاهد 
وهناك أيضا رياضيون كانوا 
مبدعني فلماذا ال نستعني بهم 
ونقلدهم قيادات االحتادات 

الرياضية.
أمتنى أن نســتفيد من 
جناحــات قطر الشــقيقة، 
والبد هنا من أن نقف وقفة 
احترام وتقديــر لصاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني ولكافة املســؤولني 
أن يكون  القطريني، فعسى 
جناح قطر حافزا ألن نعمل 
النجاحات  من أجل حتقيق 
كما فعلت قطر، وحتية من 
القلب ألهل قطــر على ما 
قدموه من إمكانيات إلجناح 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢ بقطر، وتهنئة لألشقاء 

بعيدهم الوطني.
٭ من أقــوال املغفور له بإذن اهللا 
سمو الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا 
للشباب  ثراه: «سوف يكون 
األكبر من عنايتنا  النصيب 
واهتمامنــا ووطننا يتطلع 
اليوم إلى جيل جديد يؤمن 

بربه ووطنه».
واهللا املوفق.

ظلم ونقول لها: ملاذا السكوت؟ ارفعي 
شكوى على هذا الظلم؟ البد أن تأخذي 
حقك؟ كانت اإلجابة: «يا غريب كن أديب».
أما اليوم فنحن نــرى الكثير من 
التوحش واالنتقام ليس فقط من بعض 
األجانب املتزوجات من كويتي بل من 
العديد من الدخالء على مجتمعنا سواء 
عن طريق العمــل.. البيت.. اجلامعة.. 
وغيرهــا من طرق جعلــت من هؤالء 
املستشرين جزءا من مجتمعنا وأصبحوا 

بؤرة انتقام من أبناء الكويت!
فــي املاضي لم نكن نســمع تلك 
الكلمات التي نسمع بها هذه األيام على 
سبيل املثال: هان كرامتي.. البد أن أنتقم 
منه.. جرحني بنظراته.. أصابني التنمر.. 
وغيرها من جمل ال أعلم ما هي أجنداتهم 
وخلفياتهم، إال أنني ال أمتلك إال جملة 
واحدة لكل من يحاولون العبث بتمزيق 
مجتمعنا وأقول لهم مقولة والدتي رحمها 

اهللا: «يا غريب كن أديب».
٭ مســك اخلتام: قيل حلكيم: إن فالنا 
يتكلم فيك. فقال: «مرحبا باألجر الذي 

لم أتعب فيه».

وثقتنا كبيرة بــأن هذه الفئة املأزومة 
أبدا،  مبفهومها اإلنساني ليست هينة 
ولن تكون إذا ما امتلكت أدوات النهوض 
والتحفــز في حال ما وجدت من يأخذ 
بيدها لتعبر كبواتها لشــطآنها األكثر 
تفــاؤال ومنعطفات أجدى نفعا، عندئذ 
تتحرك ملكاتها املعطلة وتنمو أفكارها 

املتقزمة لتكبر وتنمو.
ولعل هذا ما سعت إليه كويتنا احلبيبة 
حني سيرت لهم مشاريع تنموية نشطت 
فيهــم هذه املواهب وســاعدتهم على 
التحول من دور التسول واالستجداء 
إلى دور اإلنتاج والكفاية، وهذا يقطع كل 
الشكوك التي تهون من قيمة الشعوب 
الفقيرة، أو تقلل من تأثيرها، إن «الفقراء 
أوال» مبدأ يجســد عقلية القيادة التي 
تستشرف املستقبل بعني بصيرة، تعلم 
علم اليقني أن احلق في احلياة وامتالك 
رفاهية العيش مكفول للجميع، وأن دور 
مؤسسات املجتمع املدني ومنها الكيانات 
اخليرية وعلى رأسها «النجاة اخليرية» 
كمثال، البد وأن تسهم بنصيب وافر، 
انطالقا من دورهــا التاريخي احملقق 
لطفرة إيجابية ضمن دائرة معادلة بناء 

اإلنسانية واستقرارها.

الرسول محمد ژ أن تبقى لها باقية ما 
لم يأت اهللا بنصره مبالئكته وجموع 
صحابته وجيوش املسلمني، فيفتحون 
بذلك أصقاع األرض من شرقها وغربها 
وشمالها وجنوبها، فبقاؤهم حتت راية 
واحدة، راية عقيدة وفكر ومنهج وتوحيد 
واحد، هو الذي أكسبهم النصر والتوسع 
الشعوب من جميع األمصار  ودخول 

إلى دين اهللا أفواجا. 
فيا ليت كل شخص منا يتفكر في 
نفسه وعائلته ومجتمعه وحتى في عمله 
بأن يرجع إلى حب اجلماعة ويتمسك 
برباط اإلخوة ويبتعد عن البغضاء وعن 
معانيها وعن احلسد والعداوة والتربص 
لفرصتها، ويتجنب سوء الظن في القلب 
على اخلالئق، وان ننــزع من قلوبنا 
الكره واحلقد واخلبث والكبر، ونرجع 
إلى كتاب اهللا وسنة نبيه، وكما أرشدنا 
بقوله سبحانه: (إن اهللا ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم)، فهنا يخبرنا 
بأن التغيير املصيــري والذي يقدره 
اهللا لنــا ال يأتي إال من بعد أن نغير ما 
بأنفسنا تغيرا حقيقيا وواقعيا وليس 
ألسنا تنطق وال تعمل، تغيير في القلوب 
املؤدي إلى التغيير في النوايا والسلوك 

والتصرفات.

علمتني تلك املقولة «يا غريب كن أديب»، 
ألن الكل يعلم أن والدتي تنتمي ألرض 
الكنانة، فكانت، رحمها اهللا، حتترم الكلمة 
قبل أن تقولها وتفكر في التصرف قبل 
أن تقوم به، وكان ذلك على الدوم ليس 
ألنها تشعر بأنها غريبة عن مجتمعنا، 
ولكن احتراما لوالدي وملجتمعه، كما كانت 
حترص على غرس كل عادات وتقاليد 
الكويت فينا، كانت رحمها اهللا عندما يقع 
عليها ظلم ال تتكلم أو تعارض، وعندما 
نغضب ونحزن على ما يقع عليها من 

بأولويات الفقراء وتستوعب رغباتهم، 
وتسير بها وسط ركام التحديات لرحاب 

إنسانية أكثر رحابة.
إن ما ميز مشاريع الكويت اخليرية 
وكتب لها قســطها الوافر من القبول، 
وأضفى عليها قيمة خالصة في كل بلد 
من بلدان االحتياج، تلك التوليفة الفريدة 
املهمومــة بهموم تلك الشــرائح، حني 
انطلقت عن قناعات ترى دورها األمثل 
رسم الســعادة فوق الوجوه احلزينة 
البائسة، هي النافذة التي تسري فيها 
روح احلياة رخية تظهر املجد املخبوء 
في جوف املستقبل، إن إمياننا عميق 

بقائها، ولن يكون هناك اســتقرار وال 
أمان ما لم يكن هناك التوافق والوئام 
في عناصر هذه البيئة، وذلك كاجلسد 
الواحد ما لم تتكامــل جميع أعضائه 
من أيد وأرجل وأعني وجميع األجهزة 
املكونة لهذا اجلسد كي يبقى ويستقر 
وإال ســيكون صعبا أن يؤدي وظائفه 
وأعماله بالشكل الذي يجب أن يكون 

من اجلسد السليم.
وما كانت دعوة األنبياء والرســل 
صلوات اهللا عليهم أجمعني أن تكون دعوة 
ما لم تكــن هناك جماعة ليتم دعوتهم 
وإدخالهم في قارب النجاة بإميانهم باهللا 
والتصديق به وبرسله، وما كانت دعوة 

كن أديب».
ومن هنا تبدأ إضاءتنا، كم من أناس 
دخالء على مجتمعنا ال نقول جنسية، 
ألننا كلنا أمة واحدة تشــهد بأنه ال إله 
إال اهللا وأن محمدا رســول اهللا، ولكن 
أناس دخلوا مجتمعنا  اســتغرب من 
وأصبحوا مع الوقــت جزءا ال يتجزأ 
منه ســواء أكان بالزواج أو بالعمل أو 
غيرهما من طرق جعلتهم جزءا من هذا 

املجتمع بتصرفاتهم وأفعالهم!
أتذكر والدتي، رحمها اهللا، وهي من 

يوطن مشاعر الرحمة بني اخلليقة، ويرقي 
في النفوس حب البذل والتضحية ألجل 
الغير خاصة الفقراء واحملتاجني، وتلك 
برأيي مدعاة حقة النتظام أمر املجتمع 
اإلنساني، وإشاعة أجواء الطمأنينة بني 

أفراده.
والواقع الذي ال يرفعه زخرف القول، 
أن احملتاجني في أمر معاشهم، بحاجة 
ملن يوفر لهم حياة كرمية، يستظلون 
بها من الفاقة، ومصادر دائمة يرون فيها 
الكفاية واألمل املشرق القادر على مغالبة 
الصعاب وتفاديها، وذلك ال يتحقق إال 
في ظل مشاريع طموحة، وحتركات تقفز 

الرائع أيضا الذي جاء عن رسول اهللا 
ژ حني قال: «مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم، مثل اجلسد، إذا 
اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلسد 
بالســهر واحلمى»، أي إذا اشتكى أي 
عضو من أعضاء اجلســم، يستدعي 
باقي األعضاء بعضهم بعضا ليسهروا 
ويقومــوا على العضــو املصاب، فال 
يهنؤون وال يستريحون ويكون اجلسد 
كامال في حالة عدم استقرار، حتى يصح 
ويتعافى ويرجع إلى طبيعته السوية.

لذلك ما تلبث البيئة اجلماعية أن تفقد 
عنصرا واحدا من عناصرها إال ويقع 
اخللل بهيكلها وميزانها حتى يؤثر على 

لكل مثال قصة، وقبل أن نسترسل 
في سطور مقالنا وتسليط إضاءتنا على 
قضيتنا، علينــا أن نقص ولو بعض 
الشيء من أصل حكاية مثالنا «يا غريب 

كن أديب»:
تقــول الرواية إن رجال اشــتهر 
بإكــرام ضيفه ولكنه يضرب الضيف 
بعد إكرامه، سمع أحدهم عنه فاستغرب 
وأراد أن يجرب بنفسه، فذهب إلى الرجل 
فاستقبله وأكرمه لكنه كان ينتظر أن 
يضربه فلم يفعل، فاستأذن منه للرحيل 
وعند وداعه أخبره مبا سمع عنه، فضحك 
الرجل وقال: أنا ال أضرب ضيفي إذا كان 
أديبا وال يتدخل مبا ال يعنيه، وأنت لم 
تتدخل بشيء فلم أضربك؟ وإذا أردت 
أن تعرف أكثر فاجلس حتى الغد ليأتي 
الرجل ليرضي  ضيف آخر، فجلــس 
فضوله، فدخــل عليهم ضيف غريب 
فاســتقبله صاحب الدار وبدأ يحضر 
القهوة، وبعد قليل بدأت القهوة تغلي 
وكادت تنسكب فهرع الضيف اجلديد 
إليها ليرفعهــا عن النار، فقام صاحب 
الدار بضربه على يده وقال له: «يا غريب 

الكيانــات اخليرية  عندمــا تُطلق 
الكويتية شــعارها «الفقراء أوالً» فإنه 
ليس شــعارا ترفعه ترجتي من ورائه 
التكسب أو املزايدة، أو استجداء عاطفة 
مؤقتة، بقدر ما هو عقيدة راسخة آمنت 
بها، وفكرة متأصلة صدقتها ومشت معها 
مذ كان مد يد العون دافعها مع بدايات 
العصور األولى، لتصبح مبرور الزمن 
كيانا يستظل به كل محروم حني يتطلع 

بلهف ملا يسد به حاجته.
إن ما يثلــج الصدور ويدعو للثقة 
ذاك البعد اإلنساني املتحقق، فال تشرق 
شمس يوم أو تغرب، إال وهناك من اخلير 
والعطاء ما تهديه مشاريع الكويت اخليرية 
املهمشني منهم  لبني اإلنسان، خاصة 
الذين عدموا احليل، وضاقت بهم السبل، 
واملتأمل في مسيرة العطاء تلك يلحظ 
دومنا مشقة أن هذه الفئة قد استأثرت 
بنصيب األسد من خطط التنمية وبرامج 
الدعم املوجه، فقد كان واليزال املعتقد منذ 
علمت أن كفالة الفقراء وإعالتهم، وتوفير 
الكافية إلعاشتهم  السبل والضمانات 
أوجب الواجبات، وأقرب القربات ومظهر 
من أنبل مظاهر التكافل االجتماعي التي 
نادى بها اإلسالم وتبنتها تعاليمه، كونه 

البشرية  السوية  اإلنسان بفطرته 
يفضل العيش في البيئة اجلماعية عنها 
في البيئة الفردية، فهو ال يستطيع أن 
يبقى وحيدا في دنيا خالية من الروح 
البشرية، ذلك كأناس جتمعهم مواثيق 
الصداقة واألخوة واحملبة فيتزاورون 
ويســعدون ويبتهجون مع بعضهم 
البعض، وأهل ومعارف وأقارب وجيران 
يســاند كل منهما اآلخر في الســراء 
والضراء، لذلك كل من في هذه املعمورة 
يحتاج أن يكون في بيئة جماعية حتى 
يصبو إلى ما يريد الوصول إليه، فيتغذى 
عقله وروحه وجســده فيكتمل بذلك 
النقص في حياتــه الفردية باجتماعها 

مع اجلماعة وحب اجلماعة.
فباجلماعة يساند القوي الضعيف، 
العالم  بالفقير، ويشفق  الغني  ويرأف 
باجلاهل، ويعطف السليم على السقيم، 
والكل منا يأخذ ويعطي، فتكتمل احلاجات 
وتلبى الطلبات ويعم االستقرار والسالم 
في العقل والقلب والبيت واملنطقة والبلد 
والدولة فالعالم فالكون، قال ژ: «عليكم 
باجلماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان 
مع الواحد وهو من االثنني أبعد، من أراد 
بحبوحة وسط اجلنة فليلزم اجلماعة».

كما انظر إلى هذا التشبيه والتمثيل 

كلمات ال تنسى
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الفقراء أوًال
عبداهللا الّشهاب

في سياق احلياة

أصقاع األرض
فاطمة املزيعل

GPS ولها خاصية العودة بشكل تلقائي 
إلى نقطة انطالقها في حالة فقدان النظام.
الطائرات  اخلطر هو استعمال هذه 
باملتفجرات في  املليئــة  بدون طيــار 
عمليات إرهابيــة، وبالتالي يجب احلد 
من استخدامها في غير األغراض اإليجابية 
التي تخدم البشــرية واملصلحة العامة، 
واستخدام هذه الطائرات في استهداف 
املدنيني في النزاعات واحلروب مخالف 
للقانون الدولي ويجب احلد من انتشارها 
املخالف للقانون وتأمني السالمة اجلوية 

والبرية.
في املجتمع الدولي عامة وفي بلدنا 
الكويــت أوقفت اإلدارة العامة للطيران 
املدني إصدار ومنح تصاريح الستخدامات 
الطائرات بدون طيار «الدرون»، نظرا ملا 
تشــكله من خطر على احلركة اجلوية 
للطائــرات واألمن العام، ونص القانون 
على أن من يخالف ذلــك تترتب عليه 

املساءلة القانونية.

طائــرة الدرون املتطــورة الصنع 
وهي طائرة اســتطالع وقتــال بدون 
طيار متوســطة االرتفاع طويلة املدى، 
تبلغ سرعتها القصوى ٢٦٠ كم/ الساعة 
وميكنها البقاء باجلو ملدة ٧٠ ساعة، ولديها 
القدرة على التحليق على ارتفاع تصل 
إلى ٧ آالف متــر، وحتتوي على نظام 
التوجيه التلقائي وحتديد املواقع العاملية 

في احلصول عليها للمنظمات اإلرهابية؛ 
ألن ذلك يشكل خطرا أمنيا كبيرا.

هناك اســتخدامات مدنية وعلمية 
وجتارية للطائرات املسيرة وغيرها من 
األغراض األخرى كاملساهمة في إطفاء 
احلرائق ومراقبة تغيــر املناخ ورصد 
ملوثات الهواء ومراقبة خطوط األنابيب 

والتصوير.

انتشر في اآلونة األخيرة استخدام 
الطائرات املســيّرة في كثير من الدول 
في ساحات املعارك وكذلك من اجلماعات 
اإلرهابية واملتمردين في أغلب دول العالم، 
نظرا ألن هذه الطائرات لها عدة مميزات 
مقارنــة بالطائرات التقليدية، منها عدم 
ارتفاع تكلفتها وصغر حجمها، كما أنها 
تطير بسرعة أقل وعلى ارتفاع منخفض، 
مما يساعدها على جتاوز الدفاعات اجلوية، 
ولديها القدرة الكبيرة على جمع املعلومات 
االستخبارية واالستطالع، حيث إن مفهوم 
احلرب اإللكترونية هو «فن حتديد مواقع 
العدو من خالل اإلشارات التي ترسلها 
ثــم عزلها عن طريق التشــويش على 

اتصاالتها».
في عام ١٩٣٥ صنع البريطانيون عددا 
من الطائرات التــي يتحكم بها عن بعد 
ألغراض التدريب، حيث بدأ ظهور مسمى 
«طائرة بدون طيار» في االنتشــار بني 
معظم الدول ألغراض عسكرية، واحلذر 

انتظارات

الطائرات املسّيرة
واحلرب اإللكترونية

dali-alkhumsan@hotmail.comدالي محمد اخلمسان
@bnder٢٢


