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الكم والكيف مصطلحان بسيطان، ولكن الفرق 
بينهما كبير، فالكم مقدار الشيء وعدده، والكيف هو 
النوع، وبني الكم والكيف جدال طويل مأل الكتب، فهناك 
أناس يهمهم الكم وال يعنيهم الكيف، وهم كثر في هذا 
الزمان، وهؤالء الناس يهمهم املظهر ال اجلوهر، بينما 
هنــاك من يحرص على الكيف وهم أقل بكثير ممن 
يعجبهم الكيف، وللكيف أهمية قصوى مقارنة بالكم 
في املنظومة اإلنسانية الصحيحة، فالعبرة ال تكون 
بالكثرة وإمنا بالنوعية والكيفية، انظر إلى احلديث 
إذا طال عليك وتشــعب أخذت خالصته وتركت ما 
سوى ذلك، وفي تفضيل الكم على الكيف خطأ كبير 
وانحراف على املبادئ الثابتة، ومع ذلك جند أناســا 
كثرا مولعني بالكم أميا ولع، يسألون كم ميلك فالن 
من املال؟ وال يســألون عن كيفية تعامله مع الناس 
وأخالقه وهو األهم، وقد جند أيضا على سبيل املثال 
مؤلفا كتب عشرات األعمال الفنية ولكن ال تأثير لهذه 
األعمال على املجتمع ألنها تفتقر إلى هموم ومشاكل 
الناس وال متت للواقع بصلة، وهذا هو الكم بعينه، 
فيما نرى مؤلفا آخر أعماله قليلة إال أنها مؤثرة، وهنا 
تبــرز أهمية الكيف على الكم، فليس العبرة بغزارة 
األعمال ولكن العبرة بتأثيرها على املجتمع، فالفكر 
الذي ال يدافع عن القيم اإلنسانية ويناقش سلبيات 
وإيجابيات املجتمع ال يسمى فكرا، بل ملهاة وضحك 
على الذقون، وللشــعر العربي نصيب في إظهار أن 

الكيف هو األساس حيث يقول أحد الشعراء:
تَُعيُِّرنــا أَنّــا َقليــٌل َعديُدنا 

َفُقلــُت لَها ِإنَّ الِكــراَم َقليُل
َوما َضرَّنا أَنّــا َقليٌل َوجاُرنا

َذليُل  األَكثَريَن  َعزيٌز َوجــاُر 
وأفضل من ذلك قول املولى عز وجل: (وكم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا واهللا مع الصابرين) 
البقرة، فقد انتصــر النبي ژ في معركة بدر على 
املشركني وهو في قلة قليلة، على أعدائه وهم أضعاف 
عدد املسلمني، في حني كاد ينهزم املسلمون في معركة 
حنني وهم كثرة أمام القلة القليلة لوال لطف اهللا تعالى، 
وفي ســيرة النبي ژ دروس وعبر كلها تدل على 
عنايته بالكيف ال الكم، حتى اإلنســان ذاته ال يقاس 
بطوله وعرضه وقوته وســماره وبياضه ووسامته، 
ولكن بعقله وفكره وأخالقــه، فلم يكن هناك أكبر 
أجسادا وقوة من عاد إرم ذات العماد، فانظر إلى ما 
صاروا إليه من عذاب شــديد، وفي ذلك يقول النبي 
ژ «إن اهللا ال ينظر إلى أجســادكم وال إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم»، وهذا اإلمام محمد بن إدريس 
الشافعي ے عاش أربعا وخمسني سنة أو نحوها 
وترك لنا ما ال يبيد وال يفنى، علما هائال يستفاد منه 
حتى تقوم الساعة، وهذا أبو مسلم اخلرساني عاش 
ثالثني سنة ونيفا فأسقط الدولة األموية وأقام الدولة 

العباسية، فعليكم بالكيف ال بالكم، ودمتم ساملني.

اإلذاعة هي وســيلة قوية لالحتفال باإلنسانية 
بكل تنوعها ألنها تشــكل منصة للخطاب واحلوار 
الدميوقراطي وهي الوسيلة اإلعالمية األوسع انتشارا 
لقدرتها على الوصول إلى اجلمهور في كل أنحاء العالم 
وخلقها ســاحة للجميع للتعبير عن آرائهم وإسماع 
صوتهم لآلخرين حيث إنها تقدم برامج ووجهات نظر 
ومحتوى يتسم بالتنوع. وأعلنت الدول األعضاء في 
«اليونسكو» عام ٢٠١١ عن يوم ١٣ فبراير يوما عامليا 
لإلذاعة واعتمدت ذلك اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رسميا مبوجب قرارها ١٢٤٦٧ املؤرخ ١٤ يناير ٢٠١٢
وشــعار هذا العام «اإلذاعة والســالم» ألن الرواية 
اإلعالمية بإمكانها إذكاء نار التوتر أو تهيئة الظروف 

املواتية للحفاظ على السالم.
وفي وسع اإلذاعة تأجيج الصراعات، لكن اإلذاعة 
املهنية تسعى إلى تخفيف حدة النزاعات أو التوتر أو 
كليهما ومنع تصعيدهما أو إلى إقامة حوار في سبيل 
املصاحلة وإعادة اإلعمار وتوفر التقارير اإلخبارية 
املستقلة والبرامج اإلذاعية املناسبة في حاالت التوتر 

القائمة سواء كانت محليا أو عامليا. 
إن دعم اإلذاعة املستقلة يعتبر جزءا ال يتجزأ من 
عملية إرساء السالم واالستقرار فهي العامل األساسي 
من عوامل منع نشوب النزاعات وبناء السالم حيث 
ان التقارير التي تبثها تساعد على بلورة الرأي العام، 
وتتيح خدمات أساسية بطرحها القضايا املهمة للناس 

واملسائل اجلديرة باهتمام السلطات واملواطنني. 
ومن خالل البرامج املوضوعية فإن اإلذاعة املهنية 
تطرح قضايا محددة لتبني الشوائب املجتمعية وأوجه 
االختالل الهيكلية كالفقر والنزاعات على املوارد أو 
األراضي والفساد وسباق التسلح والعنف وغيرها 
من املســائل املهمة للمجتمع للبحث عن األســباب 
اجلذرية للنزاعــات وحوافزها منعا الحتمال اندالع 
أعمال العنف والتوتر. وتقدم اإلذاعة منهجا بديال ملنع 
نشوب النزاعات من خالل حل سوء الفهم والوقوف 
على املشكالت وحلها واملساهمة في التصدي للكراهية 
أو الرغبة في االنتقام أو االســتعداد حلمل السالح 
وبذلك تعزز الدميوقراطية وتوفر األســاس إلرساء 
السالم الدائم، وتقدم البعثات األممية حلفظ السالم 
دعمهــا للمحطات والبرامــج اإلذاعية في كثير من 

البلدان املضيفة.
إن لإلذاعة قيمتها الفريدة فيما يتصل باجلمع بني 
املجتمعات وتعزيز احلوار اإليجابي مبا يحقق السير 
نحو التغيير وتنوع اآلراء والرؤى واألصوات مبا يلبي 
احلاجة ملواجهة التحديات املاثلة أمام اجلميع. ورغم 
تطور اإلعالم وانتشار وسائل التواصل االجتماعي، إال 
أن اإلذاعة لم تفقد بريقها متاما، بل مازالت لها مكانة 
خاصة عنــد البعض الذين يحرصون على متابعتها 
باستمرار واالستفادة من كل املواضيع التي تطرح 

من خاللها.

مع حلول فبراير، دشنت وزارة الداخلية 
أفضل احتفال حقيقي باألعياد الوطنية بالقبض 
على مزرعة تنتج أكثر مــن ١٥ مليونا من 
احلبوب املخدرة وأكثر من نصف طن من 
بودرة خام، كانت معدة للترويج بني شبابنا، 
في أعقاب ضبــط كميات كبرى أخرى في 
مخازن واردات املوانئ. لكن نتمنى أال يبقى 
هذا اإلجناز مبتورا عن اإلعالن عمن يقف 
وراء هذه اجلرائم الكبرى، مثلما اإلعالن عن 
أســماء املتهمني في قضايا جمع التبرعات 

اخليرية وقضايا الرأي السياسي!
ومــا تعليل هذه اجلرأة في ارتكاب هذه 
اجلرمية في مزرعة كبيرة املساحة يفترض 
أن تكون حتت إشراف ورقابة اجلهات املعنية 
بالزراعة والغــذاء، وكيفية دخول ماكينات 
كبس األقراص للتصنيع املستوردة إليها؟!

وهي قضية تشــابه اجلرأة في تسريب 
قلة من التربويني ألسئلة امتحانات املدارس 
مقابل مبالغ نقدية من طلبة ليس لهم دخل 
مالي إال من أولياء أمورهم الراضني عن ذلك!

وأرى أن ذلك كله نتائج متوقعة مع تنامي 
الفساد واتساع رقعته شيئا فشيئا لتشمل 
قطاعات حيوية أخرى - ال سمح اهللا تعالى 
- إذا بقي الفســاد دون استئصال جذري، 
ودون ردع كاف يشل أيدي سراق املال العام، 
املهترئة،  الشوارع  ويبطش مبقاولي تعبيد 
ويوقف مهزلة تعيينات القيادين دون معايير 
موضوعية، وذلــك جتاوزا ألقرانهم األكثر 

كفاءة وأمانة!
< < <

وفي عشية هذه االحتفاالت، تفتقد الكويت 
أحد أبنائها البررة الذي قضى عمره في العمل 
الثقافي واألدبي داخل البالد وخارجها في 
سفارات الكويت يتغنى بأمجادها وتاريخها، 
ويبث مــن حكاياتها عطرا فواحا زاكيا، إنه 
األديب املرحوم األستاذ فاضل خلف التيلجي، 
اجلدير بتبني تخليد اسمه على أحد معالم 

البالد الثقافية أو التربوية.

والتحرير وأن هؤالء يستحقون منا كل 
تقدير.. ومن هذا املنطلق فقد احتفلت 
الكويت وأقيمــت احتفاالتها برعاية 
سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وبرعاية سمو ولي العهد..

ولنردد أنشودة حب الكويت مع 
فنانة العرب كوكب الشرق أم كلثوم 
وشعر األديب الكويتي أحمد العدواني:

يا دارنا يا دار يا منبت األحرار
يا جنمة للسنا على جبني املنى
السحر ملا دنا غنى لها األشعار

يا دارنا يا دار
وال يســعنا بهذه املناسبة إال أن 
نتقدم بالتهنئــة احلارة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، وللشعب الكويتي الكرمي، بهذه 

املناسبة الوطنية.
من أقوال األمير الراحل الشــيخ 
جابر األحمد - طيــب اهللا ثراه: «إن 
شرف املواطنة ليس مغنما أو كسبا 
ماديا بل هــو توكيد ملعنى االرتباط 
بالوطن وللشعور األصيل بالوالء له 
واالســتعداد للتفاني في خدمته إلي 

أبعد احلدود».
واهللا املوفق.

الردع احلاسم ٦:  مترين الردع احلاسم في 
نسخته السادسة، كشف عن جاهزية 
رجاالت القوات اخلاصة في التعامل 
مع األحداث اجلســام التي ميكن أن 
تواجه دولتنا احلبيبة، فكل الشــكر 

للقائمني عليه. 
كمــا أن هذا التمرين دليل جدية 
وعرق بذل فــي التدريبات وامتالك 
القوات اخلاصة رجاال أشداء لهم كل 
التقدير ليترجم ذلك بأداء فائق اثلج 
صدرونا، حفظ اهللا الكويت من كل 

مكروه.
< < <

آخــر الكالم:  تواصــل عصابة ينتحل 
أفرادها صفة رجــال أمن االحتيال 
على مقيمــني ومواطنني عبر تقنية 
الڤيديو لسرقة أرصدتهم البنكية، وال 
أستبعد إتقان أفراد من تلك العصابات 
للهجة الوطنية بحكم إقامة سابقة لهم 
في الكويت أو دول اخلليج وضبطهم 

أينما كانوا أمر ليس صعبا.
أجــدد التأكيد على أن املعلومات 
البنكية، خاصة الرقم السري، ال يتم 
طلبها عبر الهاتف وحتديث البيانات 

يجري فقط داخل مقرات البنوك.

جابر األحمد الذي قاد حرب حترير 
الكويت من احملتل العراقي.. فقد خرج 
سموه (رحمه اهللا) إلى اململكة العربية 
الســعودية ومن هذه األرض الطيبة 
واصل نضاله ومسيرته إلجناز حترير 
كامل التــراب الكويتي من االحتالل 
الصدامي.. وعادت الكويت حرة وعادت 
الشرعية بقيادة األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد الذي سجد لدى وصوله 
إلى أرض الكويت شاكرا املولى القدير 

على نعمة التحرير.
ال شك أنها أيضا مناسبة تستحق 
االحتفال بها لنســتذكر تلك األجيال 
الكبيرة التي سعت لتحقيق االستقالل 

أصبحت أكثر شراســة واحترافية، 
املزيــد من اجلهود  واملطالبة ببذل 
ملواجهة هذا اخلطــر ومحاربة هذه 
اآلفة والقضاء عليها حماية لشباب 

الوطن.
الترقية:  أجدد التبريكات إلى الضباط 
املرقني، لرجال األمن دور بالغ األهمية 
السلوكيات  املجتمع، من  في حماية 
املنحرفــة، واجلرائم ومــن اآلفات 
والسموم املدمرة، ووجب العمل بكل 
جد لتحقيق هذه األهداف، وأن تكون 
الترقيات حافزا ودافعا نحو بذل املزيد 

من اجلهد.

الكويتي واألســرة احلاكمة الكرمية 
وبهذه املناســبة قال الشيخ عبداهللا 

السالم هذه الكلمة:
ال فرق بني مواطن ومواطن، وال 
بني كبير أو صغير، الكل سواسية في 
احلقوق والواجبات، أحبهم إلى الوطن 
أكثرهم نفعا له، وكلنا من هذا الوطن، 
وكلنا له نفديه ونخلص له، ونذود عنه 

كيد الكائدين وطمع الطامعني.
وفي عهد سموه رفع العلم اجلديد 
للكويت واعتمــدت العملة الكويتية 

الوطنية بدال من الروبية الهندية.
وأما مناسبة عيد التحرير فيجدر 
بنا أن نستذكر األمير الراحل الشيخ 

مبزرعــة في الوفــرة يجب أال مير 
الكرام، مــن املهم أن نعرف  مرور 
كيف تسربت هذه الكميات الضخمة 
إلى داخل البالد؟ ومن أين للتشكيل 
العصابي باألجهزة اخلاصة بالتصنيع 
وكيف دخلت البــالد أيضا؟ وال بد 
من التعجيل مبحاكمة هذه العصابة 
اإلجرامية، وفي هذا الســياق أثمن 
اهتمام النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، باإلشراف 
علــى فض األحراز وتأكيده على أن 
محاوالت إغراق البــالد بهذه اآلفة 

باألمس األول من فبراير احتفلت 
بالدي برفع علم البــالد إيذانا ببدء 
االحتفــاالت الوطنية بالعيد الوطني 

وعيد التحرير..
هذا وبرعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وبحضور ممثل 
سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، مت االحتفال برفع علم البالد 
في قصر بيان العامر، كما مت االحتفال 
بهذه املناسبة في كل احملافظات، وردد 
اجلميع أغنية الفنان الراحل ســعود 

الراشد..
رفرف يا علم بالدي
فوق السهل والوادي
روحي واهللا وفؤادي
افديها لك يا علمنا

رفرف رفرف يا غالي
رفرف داميا للعالي

ال شك أنهما مناسبتان وطنيتان من 
الفخر االحتفال بهما مستذكرين أحداثا 
تاريخية عظيمة، فالعيد الوطني هو 
ذكرى إلغاء اتفاقية احلماية البريطانية 
وإعالن االستقالل ولقد مت في عهد 
املرحــوم الشيـــخ عبداللـه السالـم 
(أبو الدســتور) وفــي عهده وضع 
الدستور الذي ينظم العالقة بني الشعب 

في شهر فبراير من كل عام تعم 
الفرحة برفع علــم كويتنا احلبيبة، 
إيذانا ببدء االحتفال باألعياد الوطنية، 
وبهذه املناسبة الوطنية الكرمية أرفع 
أصدق آيات التهنئة وأجمل التبريكات 
إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا، وإلى رئيس مجلس 
الشــيخ أحمد نواف  الوزراء سمو 
األحمــد الصباح، وإلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل  باإلنابة  الدفاع  ووزير 
اخلالد، وإخواني وأبنائي في وزارة 
الداخلية وجميع املواطنني واملقيمني، 

أعاد اهللا هذه املناسبات باخلير.
رفع علم الكويت جتســيد حي 
لوحدة الوطــن وتعبير صادق عما 
يكنه شعب الكويت من محبة لقيادتنا 
احلكيمة وجتديد الوالء للقيادة وداللة 
على االســتعداد لبذل الروح ليبقى 
شــامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة 

ووحدة أبناء الشعب الكويتي.
مصنع الســم:  ضبط أضخم كمية من 
املؤثــرات العقلية في تاريخ الكويت 

مبناسبة دخول شــهر فبراير علينا، الذي يعد بالنسبة للكويت 
وشــعبها من أفضل شهور السنة، كونه يزهو بأجمل الثياب ابتهاجا 
بأجمل مناســبتني غاليتني، أال وهما عيد االستقالل وعيد التحرير، 
نقول نحبك يا وطن وفي القلب لك ولترابك شــوق العاشقني، نحبك 
يا وطن حبا يطرب لــه كل احملبني، نحبك ولن نكف عن نقد املعوج 
حتى يستقيم، ولن نتوانى في كشف وفضح كل متستر فاسد أثيم، 
ولن نكف عن التشهير بكل من سولت له يداه، أو قدماه، أن ينال من 

شرف ترابك، وتاريخك التليد يا وطن.
نحبك يا وطن وواجب علينا أن نصون أرضك ونحميك من أطماع 
الطامعــني، فكم يحزننا أن نراك فــي ضنك، وأن كثرا بني من يدعي 
الوفاء يخدعك، وأن من ال يخجل اســتباح قدســيتك، نعم نحبك يا 
معراج خير البشر، ولن نتوانى في رجم كل كذاب أشر، وكل محتال 
مترس في فنون النصب، ولم يكتف مبمارســتها من اختناق املغيب 
حتى تنفس الفجر، نحبك وســتبقى انت يا وطن شعلة تضوي بني 
النجوم وفوق الســحاب، وإننا شعب مخلص لك ال جنيد فن الرياء، 
فلن نتركك جلوقة الطبالني في ركاب السالطني، ألننا نحبك يا وطن، 

وال نريد أن نراك إال في القمم.
فأنت يا وطن أهم من كل الزمر، وأنت أعز من كل األحبة أجمعني، 
فحب األوطان من اإلميان، والوطن شجرة طيبة ال تنمو إال في تربة 
التضحيات وتسقى بالعرق والدم، لهذا يعز علينا كثيرا أن نراك كئيبا 
حزينا، فلقد كثر أعداؤك يا وطن، وزاد حسادك، ومتددت فيك احملن، 

واستأسد الرويبضة املنافقون في ساحاتك، وتوارى الشرفاء العزل، 
فاملال سال في أيد أغلبها قذرة، واجلاه رافق من ال جاهة لهم وال وجاهة.

والوطن شجرة طيبة ال تنمو إال بوجود تربة صاحلة ورعاية جيدة، 
لذلك لم ولن نهملك يا وطن ونتركك للدودين، فكم سكت وجزيت مبا 
ال تستحق يا وطن! وكم أنت صبور على من باع فيك ومن اشترى!
فحب الوطن شعور إنساني فطري زاده اإلسالم تأكيدا وبصيرة 
وعمقا، ومحبة الوطن عاطفة جتيش في النفوس، شأنها في ذلك شأن 
ســائر العواطف األخرى، وحب الوطن واجب يقره الشرع ويفرضه 
الواقع، وارتباط اإلنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس، فهو 

مسقط الرأس ومستقر احلياة ومكان العبادة، ومن خيراته يعيش ومن 
مائــه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف، وعنه 
يدافع، وهو محل املال والعرض ومكان الشرف، لذلك واجب على جميع 
البشر بأن يألفوا أرضهم على ما بها ولو كانت فقرا مستوحشا، فقد 
اقترن حب األرض في القرآن الكرمي بحب النفس قال تعالى: (ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفســكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال 
قليل منهم». واقترن في موضع آخر بالدين: (ال ينهاكم اهللا عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن اهللا يحب املقسطني)، وهذا يدل على أن طبيعة اإلنسان التي 

طبعه اهللا عليها حب الوطن والديار.
فلن نهادن أبدا كل محتال وال نصاب وال من باحلرام يزكي حتى 
يتطهر، سنوظف أقالمنا فداك يا وطن، ونسلط خراطيم حروفها على 
جموع النصب وعلى كل من نالوا من شرفك العظيم، فنحن قوم آمنا 
برسالتنا، بأن نناهض كل أشكال الفساد، وأن نرفع احلصانة عن كل 
جالد للعباد، فقط ألننا نحبك يا أغلى وطن، ولســنا مأجورين ألحد، 
ولــم نقبض كغيرنا من أحد، وال كرهنا ترابك الزكي يوما من األيام، 

لكننا كرهنا التصرفات غير املسؤولة، لقيادات يقال إنها مسؤولة.
لذلك يجب على هذا احلب أال يظل حبيسا في الصدور ومكنونات 
النفس، ونحصره في الشعارات والهتافات، وإمنا ينبغي أن يترجم إلى 
واقع ملموس، وأفعال حقيقية تعبر عن صدق االنتماء، وتسهم فعليا 

في إعالء مصلحته العليا ونهضته والعمل على رفعته.
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