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الدنيا حظوظ

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

«لن نعيش مئات الســنني، ولكن ميكن أن نبدع شيئا 
يستمر ملئات السنني».

«املستقبل سيكون ملن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. 
املستقبل ال ينتظر، املستقبل ميكن تصميمه وبناؤه اليوم».
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (نائب 

رئيس اإلمارات حاكم دبي)
جنحت دولة اإلمارات العزيزة في تخطيطها االستراتيجي 
بقراءة املستقبل واستشرافه ومواكبة كل التقنيات احلديثة 
وتسخيرها خلدمة اإلنســان وسعادته، حيث ركزت على 
تطوير جميع القطاعات، وترجمــت هذا التوجه إلى واقع 
ملموس، من خالل إجنازات قياسية على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، أســهمت في تعزيز مكانة الدولة بني أكثر دول 
العالم تقدما، وفق أرقى مســتويات التنمية، مبا ينسجم 
مع طموحات القيادة الرشــيدة واحلكيمة ملستقبل دولة 

اإلمارات ومسيرتها.
فقد بدأت إمارة دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، في إبرام العديد من االتفاقيات 
والشراكات االقتصادية العاملية شاملة مع شركاء استراتيجيني، 
كجزء من اســتراتيجية طويلة األمد في مسيرتها للتنوع 
االقتصادي وتطوير شراكات دولية قوية من خالل التجارة 

والصناعة واالستثمار.
ففي كل يوم يطل علينا بشمســه املشرقة نسمع عن 
جناحات وإجنازات كبيرة تتحقق في إمارة دبي، التي القت 
صدى كبيرا في أنحــاء العالم، لذا جند أن الالفت في كل 
خطوة تخطوها أنها ال حتصر جهودها في العمل لتحسني 
مقوماتها كمنطقة جذب سياحي وحسب، بل إنها تضع في 
اعتبارها أكثر من أمر، فهي تعمل جلذب السائح واملستثمر 
في الوقت نفســه، وخير تعبير عن هذه النظرة الذكية ما 
أوجز فيه حاكم دبي بقوله: «إن دولة اإلمارات ســتواصل 
نهجها في ترســيخ سياسة التجارة احلرة، ليس للتجارة 
واالستثمار وحسب، بل للثقافة والسياحة والتكنولوجيا، 
وغيرها من مقومات ودعائم جســور التواصل اإلنساني 

واحلضاري التي تبنى بني الدول والشعوب».
٭ أجندة دبي االقتصادية D٣٣: أطلق صاحب السمو الشيخ 
 ،Dمحمد بن راشــد آل مكتوم أجندة دبي االقتصادية ٣٣
والتي تضم ١٠٠ مشروع حتولي، ومبستهدفات اقتصادية 
طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خالل العقد 
املقبل وصوال إلى عام ٢٠٣٣، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 

٣ مدن اقتصادية حول العالم.
حيث تهدف إلى حتقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية 
تبلغ ٣٢ تريليون درهم خالل األعوام الـ ١٠ املقبلة، ومضاعفة 
التجارة اخلارجية لتبلــغ ٢٥ تريليون درهم خالل العقد 
املقبل، وإضافة ممرات جتارية لدبي مع ٤٠٠ مدينة جديدة 
حول العالم، إضافة إلى ذلك دبي ستكون ضمن أهم ٤ مراكز 
مالية عاملية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة 
تتجاوز ٦٥٠ مليار درهم خالل ١٠ ســنوات، وسيضيف 
التحول الرقمي احلالي ١٠٠ مليار درهم القتصاد دبي سنويا.

٭ األولويات الرئيسية: تركز أجندة دبي االقتصادية ٢٠٣٣، 
على مجموعة أولويات رئيســية للعقد املقبل، وتشــمل: 
رفــع القيمة املضافة لقطاع الصناعة، ضمن أهم ٥ مراكز 
لوجســتية حول العالم، ضمن أهم ٤ مراكز مالية عاملية، 
تبني احللول الرقمية، مركزا لألعمال العاملية األسرع منوا 
واألكثر جاذبية، أهم ٣ وجهات عاملية للزائرين في مجاالت 

السياحة التخصصية واألعمال.
رسالة الكاتب: نأمل املزيد من التقدم واالزدهار والرخاء 
لدولة اإلمارات العزيزة في ظل القيادة احلكيمة والرشيدة.

أعترف بأن مقياس النجاح الوحيد ألي حدث رياضي 
يكمن في عملية التنظيم والتجهيزات املسبقة له، وعلى هذا 
النحو سيتم تقييم بطولة كأس اخلليج «خليجي ٢٥» املقامة 
في مدينة البصرة باجلمهورية العراقية، والتي استهلت أولى 
فعالياتها التي بدأت بحفل االفتتاح بانسحاب الوفد الكويتي 
من احلفل بسبب سوء التنظيم وحالة الهرج التي تخللت 
املشهد الرياضي فأفسدته، ودفعت باجلميع إلى حالة من 
االستياء واالستنكار ملا حدث، خاصة في ظل التوقعات التي 
كان يتمناها الكثيرون وأنا واحد منهم بأن يكون «خليجي 
٢٥» جتربة أكثر من رائعة كما شهدناه في قطر خالل بطولة 
كأس العالم، وهذا ما أشرت إليه بوضوح في مقالي السابق 
والذي كان بعنوان «خليجي البصرة والتجربة القطرية» 
والذي أكدت فيه أن العامل األول واألخير إلجناح البطولة 

يتمثل في حجم التجهيزات وعملية التنظيم.
ورمبا قد يتساءل البعض عن األسباب احلقيقية التي 
دفعت بالوفد الكويتي وعلى رأسه رئيس اللجنة األوملبية 
الشيخ فهد ناصر صباح األحمد، ممثل صاحب السمو األمير، 
لالنسحاب في حفل االفتتاح أولى فعاليات البطولة، وهنا 
ظهرت العديد من السيناريوهات التي أطلقها البعض ومت 
تداولها، ولكن جاء بيان االحتاد الكويتي لكرة القدم والذي 
انسحب بدوره تضامنا مع ممثل صاحب السمو، وقد فسر 
البيان كل شيء وبدد الوهم من تلك السيناريوهات، فالبيان 
أشار إلى حالة الفوضى التي تخللت املشهد وعدم التنظيم 
وضعف القدرة على السيطرة على احلشود املتواجدة وهذا 
ما نتجت عنه مخاوف كثر حــول احلالة األمنية وحماية 

املشاركني بالبطولة واملشجعني لهم.
وأعتبر أن قرار االنسحاب كان اخليار األفضل واألنسب 
لعدة أسباب تبدأ باحلفاظ على السالمة الشخصية، فكيف 
ستتم حماية شــخصيات قيادية في ظل تلك احلالة من 
الفوضى، أما السبب الثاني فيأتي في إطار ما أعتبره بالرد 
السريع على منظمي احلدث الرياضي والذين كان لديهم 
إصرار كامل على أن جميع األمور ستكون حتت السيطرة 
وجاهدوا إلقناع ممثلي احتاد كأس اخلليج العربي بذلك، 
ليأتي الواقع ويفند جميع ما ادعوه، وتسببوا في تشويه 
ذلك احلدث الرياضي الهام والذي أعتبره مبنزلة الفرصة 
الرائعة للتقارب بني شــعوب اخلليج العربي ولكن سوء 

التنظيم أضر بكل شيء.
ولكن علينا أن ننظر إلى تلك التجربة ونتعلم منها ومن 
األخطاء التي ارتكبت بها حتى ال تتكرر وتفسد علينا األمر 
بأكمله، وأن تستعد كويتنا الغالية الستضافة هذا احلدث 
الرياضي املهم في دورته القادمة، وليهنأ جميع احلضور من 
مشاركني ووفود ومشجعني بوفرة من األمان واالطمئنان 
وليســتمتعوا مبباريات قوية بني املنتخبات، وأعتقد أن 
اجلميع ســيخرج منها رابحا وفائزا، وهنا ال أقصد عدد 
ما سجلوه من أهداف، ولكن سيفوزون في زيادة القرب 

والتعارف والتعاون بني جميع شعوب اخلليج.

احلظ هو النصيب والقدر، 
وجمعه حظوظ وأحظ ، وقد 
ورد ذكره مبواضع عدة في 
القرآن الكرمي، قال اهللا تعالى 
(.. فنســوا حظا مما ذكروا 
به)، وكذلك قولــه عز وجل 
(وما يلقاها إال الذين صبروا 
وما يلقاها إال ذو حظ عظيم)، 
وقد ينال احلظ بأمر اهللا تعالى 
الصالــح والطالح، واملخطئ 
واملصيب، ومــن هنا يقول 
الدنيا حظوظ، ولكن  الناس: 
تأتينا وفق  هذه احلظوظ ال 
ما نشــاء ونريد، وإمنا تأتي 
وفق مشيئة اهللا تعالى، فهو 
املعطــي واملانع، وهو الرافع 
واخلافض، بيده مفاتيح أرزاق 
عباده، يعطي من يشاء ومينع 
من يشاء، فمن فاز من الدنيا 
بالسهم األخيب فال يندبن حظه 
ويتلوم ويتأفف من احلياة، 
الرضا والتسليم  ولكن عليه 
بقضاء اهللا وقدره، (وما من دابة 
في األرض إال على اهللا رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبني - هود: ٦). 
ومع ذلك فاحلظ موجود في 
كل زمان ومكان، وإذا ابتسم 
لشــخص ما ال يغير أحواله 
فحســب، وإمنا يغير حتى 
مفاهيم حياته رأسا على عقب، 
فرمبا جعل من الذليل عزيزا 
واجلبان صنديدا، والضعيف 
قويا، والصامت لسنا مفوها، 
األمثال:  انهم قالوا في  حتى 
ديك احلظ يبيض، ولكن احلظ 
يا ســادة ال يطرق باب أحد 
وال يأتيك سعيا على األقدام، 
وإمنا يجــيء بالعمل واجلد، 
واحلظ والعطاء والغنى والفقر 
إمنا هي أرزاق يوزعها اخلالق 
على عباده، وهي أيضا ابتالء 
منه، ولنا في ذلك الكثير من 
الشواهد، فقد أعطى فرعون 
موســى امللــك الكبير حتى 
األنهار جتري من حتته،  ان 
الشــقاء  أخاه في  وأعطــى 
قارون كنــوزا ما إن مفاحته 
لتنــوء بالعصبة أولي القوة، 
فانظر الــى خامتة كل منهما 
ونهايتهما السيئة، ثم الى النار 
وبئس املصير، وانظروا أيضا 
إلى سيرة احلجاج بن يوسف 
الدنيا ولم  أقام  الذي  الثقفي 
يقعدها، كان أوال معلم صبية 
الحول له وال قوة، يأكل قوت 
يومه بيومه، ثم أصبح شرطيا 
فرئيســا للشرطة وملا تبسم 
جده وعال جنمه تولى الكوفة 
والبصرة وخراسان واليمن، 
وأصبح أشهر وال في التاريخ 
اإلسالمي على اإلطالق حتى 
يومنا هذا، ثم تأملوا وفاته بعد 
قتله الرجل الصالح سعيد بن 
جبير، رحمه اهللا، لقد أصابه 
الســرطان في أمعائه، وظل 
أربعني ليلة يتألم من األوجاع 
ثم يغشى عليه وإذا أفاق من 
غشــيته قال: ما لي ولسعيد 
بن جبير، فلم ميت حتى رأى 
ألوانا من العذاب وحسابه على 

اهللا، ودمتم ساملني.

املصريني األقبــاط بأعيادهم املجيدة، 
كل عام واإلخوة املســيحيني بجميع 
أطيافهم بألف خير، ها هي أبواب كنيسة 
مارمرقس لألقباط األرثودكس بالكويت 
تفتح أبوابها بالفرح الستقبال املهنئني 
ألعيادهم، وها هو القمص بيجول األنبا 
بيشوي مســتقبال لكل محبي السالم 
واحملبة بحضور أسامة شلتوت سفير 
جمهورية مصر العربية لدى الكويت، 
صورة جمالية حتمل الكثير من مشاعر 
احملبة واألخوة رسمت خطوطها بأياد 
مصرية قبطية على لوحة كويتية ذلك 

هو اإلبداع وهذا هو السالم.
العدل واحلرية واملساواة  مسك اخلتام: 
دعامات املجتمــع والتعاون والتراحم 

صلة وثقى بني املواطنني.

لهؤالء املوظفني بإدخال هواتفهم إلى هذه 
األماكن احملظورة والقيام بالتصوير؟ 
والكل يعلم أن ذلك يعد مخالفا للوائح 
التي جندها تنتفض  الوزارة  وقوانني 
حينما جتد وسيلة إعالمية تنشر معاناة 
ملريــض تعرض إلهمال طبي أو غيره 
لطــرح قضية على أحد املســؤولني، 
ونشاهد الوزارة تصدر بياناتها واحدا 
تلو اآلخر تتوعد فيها باتخاذ االجراءات 
القانونية، وال حترك ساكنا جتاه تلك 
التصرفات التي يقوم بها البعض من 

موظفيها.
نتمنى من وزير الصحة النشــط 
د.أحمد العوضي إصدار أوامره وتفعيل 
دور العالقات العامة في منع مثل تلك 
التصرفــات الفردية التــي تؤكد على 
عــدم احترام القانــون وحرمة املكان 

وخصوصية املرضى. 

الصحافي العم خالد يوسف املرزوق، 
رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته.

٭ في السابع من يناير حتتفل الكويت 
كل عام في هــذا التاريخ مع اخواننا 

اللتقــاط صور األطبــاء وغيرهم من 
املتواجدين لعمليــات عادية، من دون 
أي مراعاة لشعور املرضى وخصوصية 

املكان الذي يتطلب ذلك. 
والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت 
الوزارة متنع ذلك، فمن الذي ســمح 

الـ ٤٧ وبطاقة شــكر وعرفان خاصة 
لرئيس التحرير الســيد يوسف خالد 
املرزوق، وأنهي بطاقة تهنئتي بالدعاء 
الكيان والصرح  لعميد ومؤسس ذلك 

وكانت الصورة امللتقطة تبني انشغال 
املوظفني بهواتفهم أثناء العمل واحلالة 
مازالت تتلقى العالج، إضافة الى عدم 

تنظيف وتعقيم املكان بعد العمليات.
فهل يعقل أن يتــم إدخال أجهزة 
«املوبايل» إلــى داخل غرف العمليات 

٭ في اخلامس من يناير من كل عام 
حتتفل جريدتي وبيتي الثاني «األنباء» 
بعيدها الســنوي، وهذا العام نحتفل 
مبرور ٤٧ عاما على صدور أول طبعة 
لتنير كلماتها سماء الصحافة العربية 
بكتابها وآرائها. «األنباء» ليست سطورا 
تكتب ألعايدها ألنهــا كيان صحافي 
وذاتي. عشرون عاما وأنا أكتب في هذا 
الصرح اإلعالمي والصحافي، عشرون 
عاما وأنا أنتمي ألســرة أساسها قبل 
الكلمة احلب والعطاء، عشــرون عاما 
تعلمت الكثيــر من عالم الصحافة من 
أقالم وأساتذة وزمالء كثيرين يعملون 
معي في جريدتنا «األنباء»، اليوم أبعث 
لكل موظف وزميل ومسؤول في هذا 
الصرح بطاقة تهنئة بعيــد «األنباء» 

نطــرح اليوم قضية مهمة نضعها 
على طاولة املسؤولني في وزارة الصحة 
ملناقشتها وإيجاد احللول املناسبة لها، 
وقد سبق وأن أصدرت الوزارة تعميما 
على جميع قطاعاتهــا مبنع املوظفني 
واملراجعني من التصوير بكل الوسائل 
في املرافق الصحية، ومن يخالف ذلك 
يتعرض للمساءلة القانونية، وفي املقابل 
جند أن بعض موظفي الوزارة هم أول من 
يخالف ويناقض ذلك التعميم بتصوير 
أنفسهم في مقار أعمالهم وتوزيعها على 

وسائل التواصل. 
وما لفت انتباهــي تصوير بعض 
الطواقم الطبية ملواليد حديثي الوالدة 
في أحد مرافق الوزارة وتوزيعها على 
مواقع التواصل االجتماعي دون احترام 
لقرارات الــوزارة التي حتظر التقاط 

الصور في أماكن العمل.

فالكلمات املهينة اجلارحة هي تعنيف لفظي يؤدي إلى حتطيم 
شخصية اآلخر ومتزق مشاعره، وهؤالء يتلذذون بذلك غير مراعني 
ملشاعر غيرهم أبدا وال مبالني ألحاسيسهم! فشخصية االنسان لها 

حدود وحقوق يجب مراعاتها، وعدم تعديها والعبث بها. 
فجراحات اجلسم يظهر أثرها فورا وبشكل واضح عند خروج 
الدم، أو حدوث كســر، أو كدمات تغير لون اجلســم، لكن جراح 
املشاعر تكون في أعماق النفس، تختمر تفاعالتها وتتأجج في قلب 

«سيدخل اآلن عكرمة بن أبي جهل مسلما، فإياكم أن تذكروا أباه 
بسوء أمامه»، درس نبوي عظيم يخبرنا بأن ثلث احلكمة هي مداراة 
مشاعر الناس واحترامهم واحترام كراماتهم، ووجوب مراعاتنا ايضا 
ألحاسيسهم، لذلك نحاول نحن بقدر اإلمكان أن نداري ونحترم 
ونراعي مشاعر اآلخرين كي ال جنرحهم أو بكالمنا نؤذيهم ونؤملهم، 
ونهتم ألثر الكلمة عليهم، لذلك دائما ما نحاول أن ننتقي مفرداتنا 
بدقة قبل أن نتلفظ بها أمامهم، تقديرا لهم ولشخصهم، فال نؤذي 

وال نؤذى، ال َجنرح وال ُجنرح، ال نهني وال نهان.
كثيرة هي الكلمات التي تثير وتهيج األحاســيس واملشــاعر 
وتؤذي النفوس عند سماعها، لذلك يعد احترام مشاعر اآلخرين من 
اخللق العظيم، ويفترض على كل شخص منا أن يتحلى به، فلطف 
الكلمات يخلق املودة ويبني جسرا من احملبة واالحترام والتقدير، 
واملتتبع ألحاديث رسول اهللا ژ، سيعلم أن كالم املرء من عمله، 
وأنه محسوب عليه أو له، فمن املفترض أال نخوض في لغو الكالم 

وساقطه من همز وملز وغمز واستهانة وجتريح.
ولكــن كثيرا ما نفاجأ بأن هناك فئــة من أولئك الذين ال يهنأ 
لهم بال إال بخدش عواطف الغير وجتريح مشاعرهم واالستهانة 
بأحاسيسهم، ويرمون كالما ال يخلو من املفردات الالذعة عليهم، 

وقول كالم بذيء مستهزئ بهم لألسف.

اإلنسان، بعيدا عن املشاهدة والعيان، لذلك تكون هي أشد إيالما، 
وأقسى وقعا، ونتائجها أسوأ وأخطر، هذا وبخالف أنها قد تتحول 
إلى عقد متراكمة أحيانا، لذلك قيل: جرح القلوب ال يســتهان به، 

جرح القلب ال يغتفر.
واحملترم فعال هو من يحترم نفسه أوال ويحترم ويراعي مشاعر 
غيره ثانيا ومشاعر كل من يتعامل معهم، يداريهم، ويقدرهم، ال ان 
يستحقرهم ويستهني بهم، يحافظ على مشاعرهم، ال أن يخدش 

أحاسيسهم ويجرحهم!
فتلك الفئة من الناس من الرجاحة منك أن تتجنبهم قدر املستطاع 
وتترفع عنهم، وأال تهتم بهم وال تلتفت إليهم، وال ألقاويلهم ووقاحة 
أخالقهــم جتاهك أو جتاه غيرك، فغالبا مــا يبغون من وراء تلك 
الكلمات إحباطك وحتطيمك وكسرك، كي يشعروك بالنقص لتفقد 
الثقة بنفسك، وما هم إال اشخاص عقدة الدونية والعجز النفسي 
متغلغلة بهم، لذلك جتدها أثرت كثيرا على سلوكياتهم وتصرفاتهم 
وكلماتهم، ما يشعرهم ذلك باالنفعال الدائم والضيق والتوتر، لذلك 

غالبا ما يعوضون نقصهم بك وبغيرك.
كما تأكد أيضا أنهم اشــخاص ال يساوون ذرة من غبار، وملن 
األفضل أن تكرم نفســك بالبعد عنهم، وال تتعب أبدا معهم، ألنك 

لن جتني في املقابل سوى الرماد املتطاير منهم.

رؤى اقتصادية
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ال نرى بها إال جماال، وقالوا عن السعادة 
«إنها فعل أمر فاعله أنت». 

لذا، دع عنك الظروف املعاكسة في 
بعــض األحيان وال تلتفت لها، واجعل 
من السرور مكانا في فكرك، وبالتالي 
ستحظى بجودة اإلنتاج اليومي لك وملن 
حولك. لنمأل قلوبنا ببســتان اإلميان 
والتسامح مع اآلخرين، والتمس العذر 
لكل مخطئ كي ال تسرق الوقت ليال في 
التفكير وستحظى بنوم هادئ وهانئ. 
أيها اإلنسان، ال تلعن الظروف التي 
هي مقياس أعمارنــا والناس هم من 
يضيعون الظروف، فاجعل كل ظروفك 
هي إنتاجك من العمل اجليد املبهج لك 
ولغيرك بالتقرب من اهللا، وأكثروا من 
الظروف املبهجة، ألنها املعيار احلقيقي 
لعمر اإلنسان. إذاً ال توجد حياة سعيدة 
بل توجد ظروف وحلظات جتعلنا سعداء، 
وهذا هو املعيار احلقيقي  لعمر اإلنسان.

الســعادة والفرح، والتحدي  مبنظار 
الدائم ألنفســنا ونبتعد عن التقاعس 
ونأتي بالهمة اليومية لنبدأ رحلة الكفاح 
واجلهاد، سنجد في نهاية اليوم جناحا 
ملا قمنا به والسعادة تأتي مقرونة بالعمل 
والســعادة بلحظات الزمن هي مطلب 
شرعي لإلنسان على هذه األرض التي 

منر به من ظروف وذكريات ســعيدة 
كانت أم حزينــة، وهذا يعطينا حافزا 
بأن نســيطر ومنسك بزمام الظروف 
مهمــا كانت ونحولهــا إيجابا وليس 
ســلبا كي يعود تأثيرها علينا باخلير 
والفرح والسعادة، يجب أن ندرك حني 
نطلق العنان ألعيننا وننظر إلى احلياة 

تعصف بنا الظروف ونحن نتقلب بني 
طياتها تارة قاسية وتارة معتدلة، ونحن 
نتفاعل معها مثــل الطفل الذي يلعب 
باألرجوحة تــارة تأخذه لألعلى ومرة 
أخرى لألسفل. واإلنسان يعيش اللحظة 
بحلوها ومرها والغريب أنه في الوقت 
نفسه لو مّر بنا طفل وابتسم نصبح 
أطفاال ونبادله الضحكات البريئة ونحاول 
النزول ملرحلته العمرية، ومبجرد االنتهاء 
من تلك اللحظة تأتينا ظروف لتنقلنا إلى 
حالة أخرى من املزاحية قد يكون هذا 
الظرف مليئا بالهموم ومشاكل احلياة، 
فنجد أنفسنا نشعر وكأننا في مرحلة 
الكهولة لدرجة أنها تؤثر في حصة نومنا 
ليالً، ناهيك عن عدد مرات االستيقاظ 
الدقيق، وكل ذلك بسبب ما عصفت بنا 

تلك األفكار القهرية قبل النوم.
لذا، ليس عدد سنوات عمر اإلنسان 
هي املؤشــر احلقيقي ألعمارنا، بل ما 

رأي

الظروف 
وأعمارنا

نفيعة الزويد

@HamadMadouh

هذه احلرب إذا مــا مت جتاوز اخلطوط احلمراء والتي فيما يبدو 
أنها ليست بعيدة االحتمال في ظل الصراع احلالي وفي تقديرنا 
أنه صراع بني الشرق والغرب مبعنى أصح. وصحيح أن الرئيس 
بوتني أنه في جميع األحوال سوف يفكر مئات املرات قبل أن يعطي 
القرار باستخدام السالح النووي بغض النظر عن البادئ باستخدامه 
حيث يدرك أن ذلك ميكن أن يشــكل نهاية العالم ونهاية اجلنس 
البشري بسبب خطأ غير متوقع، وأيضا في تقديرنا الشخصي 
أنه وعلى الرغم ما يظهر لنا من قوته السياسية إال أنه لن يتمكن 
من التقرير بهذا الشــأن وسوف يتم منعه بطريقة أو بأخرى من 

داخل قيادته في روسيا ومنعه من ارتكاب هذا اخلطأ اجلسيم.
وفي اخلتام نقول إن اجلهود الدولية يتوجب أن تتغير وتعمل 
على حل األزمة بالطرق الديبلوماســية ووقف هدر الدم في تلك 
املنطقة من العالم. وفي السياق ذاته جند أن دولة االمارات العربية 
املتحــدة ميكنها هنا أن تلعب دورا مهما في هذا الشــأن نتمنى 
حدوثه، كما عودتنا في مواقف سياســية سابقة، لدرء احلروب 
ووقفها مبا يحفظ ماء الوجه للجميع حقنا للدماء وإرساء للسالم 

في العالم. واهللا املوفق.

التي وجهتها مؤخرا لروسيا. والتي أيضا وبطبيعة احلال ال متر 
مرور الكرام ليقابلها رد فعل أكثر ضراوة وأكثر إيالما ألوكرانيا.

 ومن ناحية أخرى نقول صحيح أن رأي اخلبراء العسكريني وإن 
لم يكن مصيبا متاما ولم يكن كذلك من قبل. نقول إن التهديدات 
التي يطلقها الرئيس بوتني بإمكانية استخدام السالح النووي في 

بعيدا عن أي انحياز ألي طرف من أطراف الصراع بني روسيا 
وأوكرانيا، وبعيدا عن أي حســابات سياسية ميكن اإلشارة إليها 
في معرض حديثنا عن هذا الصــراع الذي إن صحت العبارة ال 
يغني وال يسمن من جوع، وال يضيف أو يحقق أي مكاسب ألي 
طرف من أطرافه ومؤيديه، نخرج بنتيجة أن هناك حربا وبالتالي 
هنــاك ضحايا. وهو األمر الذي يعتصر في النفس لتلك األرواح 
التــي تزهق ويبطش بها من جميع األطــراف وليس حكرا على 

طرف دون اآلخر. 
فاجلميع خاســر في هذه احلــرب وبغّض النظر عن صاحب 
احلق احلقيقي أو املزيف. وما نريد قوله هنا أن هذه احلرب التي 
تشكل بؤرة صراع خطيرة جدا إذا ما جتاوزت قواعدها احلالية. 
وميكن أن تخرج األمور عن السيطرة. فالنفس البشرية تتعرض 
للكثير من الضغوط وخاصة من هم بالواجهة من أمثال رئيســي 
الدولتني روسيا وأوكرانيا. وميكننا أن نشهد ما نشير إليه من خالل 
التطورات األخيرة املتمثلة في محاولة روسيا تدوير زوايا احلرب 
وهجومها على أوكرانيا وعبر تكثيف مستوى العنف والتدمير، 
وبطبيعة احلال ما يقابله في املقلب اآلخر من ناحية الضربة املوجعة 

من الواقع

بوتني.. 
ملاذا؟

Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري


