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أتى حكم اهللا 
وانقضى األمر

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

اجتماعات «اإلعالم 
العربي» في الكويت

هنا الكويت

جاسم احلمر

العقل زينة اإلنســان وحليته، ميزه اهللا به عما سواه 
من سائر املخلوقات، وله شواهد في القرآن، ومنها قول 
اهللا تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيال) «اإلسراء: ٧٠»، ورمبا أشير إلى العقل باللب وهما 
سيان، فالعقل دليل عظمة اهللا تعالى وهادي اإلنسان سبيل 

الرشاد، وفي ذلك يقول أبوالفتح البستي:
سل اهللا عقال نافعا واستعذ به

عن اجلهل تسأل خير معط لسائل
فبالعقل تستوفي الفضائل كلها

كما اجلهل مستوف جميع الرذائل
وألهمية العقل، قالوا في األمثال: عدو عاقل خير من 
صديق جاهل، ومبوازاة ذلك، جند أناسا ميلكون عقوال 
ولكنها فارغة، جتدهم يثيرون املشاكل ويفتعلونها بسبب 
وبغير ســبب، وهم من يقال لهم الرعاع، الذين تعودوا 
الغوغائية، وعندما تنصت ملا بقولونه جتدهم يستخدمون 
أسوأ األلفاظ، ومن خصائصهم التحريض وإثارة الفنت، 
يقــول اإلمام على ے كمــا ورد في نهج البالغة: «هم 
الذيــن إذا اجتمعوا أضروا، وإذا تفرغوا نفعوا، قيل: قد 
عرفنــا مضرة اجتماعهم، فما منفعــة افتراقهم؟ فقال: 
يرجع أصحــاب املهن إلى مهنهم، فينتفــع الناس بهم، 
كرجوع البناء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، واخلباز 
إلى مخبزه» والعجيب حقا أن غواة املشــاكل ليست لهم 
خصومة ظاهرة، ولكن اهللا كتب عليهم الشقاء، فعشقوا 
الفوضى وتســابقوا عليها، فهم مجتمعون على مضرة 
النــاس، مختلفون على كل ما فيه مصلحة وخير، ألنهم 
ليسوا أهال لها، وما من غوغائية إال وأساسها الفوضى، 
فحتــى حقوقهم يدافعون عنها بطريقة تفتقر إلى العقل 
واحلكمة، فما أجمل الرشــد والتعقل، تقول أم املؤمنني 
عائشة رضي اهللا عنها: «قد أفلح من جعل اهللا له عقال».

ويقول الرجل الصالح وهب بن منبه الصنعاني: قرأت 
في بعض مــا أنزل اهللا تعالى: «إن الشــيطان لم يكابد 
شيئا أشد عليه من مؤمن عاقل، وإنه ليسوق مئة جاهل 
فيستجرهم حتى يركب رقابهم فينقادون له حيث شاء، 
ويكابد املؤمن العاقل فيصعب عليه، حتى ينال منه شيئا».
وقد روي أن عيينة بن حصن الفزاري طلب من ابن 
أخيه احلر بن قيس وهو من القراء ومن صاحلي قومه أن 
يدخله على أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب ے، فأدخله 
عليه فقال عيينة: «هيه يا ابن اخلطاب، فواهللا ما تعطينا 
اجلزل، وال حتكم فينا بالعدل، فغضب عمر غضبا شديدا 
حتى هم أن يوقع به، فقال له احلر: يا أمير املؤمنني، إن 
اهللا تعالى قال لنبيه ژ: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن اجلاهلني) «األعــراف: ١٩٩»، وإن هذا من اجلاهلني، 
فأعرض عنه، فما أجمل العقل يا مسلمني ودمتم ساملني.

لم أشك يوما في أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح هو رجل املرحلة، وهو األجدر 
واألكثر متيزا لتحمل املسؤولية في الفترة الراهنة، التي 
أعتبرها مبنزلــة النقطة الفاصلة بتاريخ الكويت، وأولى 
اخلطوات على طريق املســتقبل واإلصالح، وأفسر أن 
ما حدث خالل الفتــرة املاضية من احتدام بني احلكومة 
ومجلس األمة هو مجرد اختالف بني طرق إدارة األمور، 
والتعامل مع امللفات التي تتسم باألهمية، والتي من املمكن 
إدراجها حتت مسمى املطالبات «الشعبوية»، وقد تسبب 

هذا االختالف في استقالة احلكومة.
ولكن مع صدور املرسوم السامي بإعادة تعيني سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيسا للوزراء، وتكليفه 
بترشــيح أعضاء احلكومة، البد أن تتخذ األمور مسارا 
جديدا وأن تبدأ السلطتان التنفيذية والتشريعية باتباع نهج 
مختلف لشكل التعاون بينهما، يختلف بشكل جذري عن 
النهج السابق والذي على الرغم من أنه لم يستمر كثيرا 
إال أنه أفضى إلى نتائج غير مرغوب بها جلميع األطراف.
ومبراقبتي لردود األفعال حيال عودة ســمو رئيس 
الوزراء إلى منصبه، أجد أن ســموه اليزال يحافظ على 
رصيده من الشعبية لدى اجلميع، وأن الثقة به لم تتزعزع، 
السيما أن جوهر االختالف بني احلكومة ومجلس األمة 
كان يتعلق بأمر «إسقاط القروض»، ذلك املطلب الذي أثار 
الرأي العام وأصبــح لديه الكثير من الداعمني له، ورغم 
ذلك هناك ترحيب قوي بعودة سمو الشيخ أحمد النواف 
األحمــد الصباح، حتى إن أعضــاء مجلس األمة رحبوا 
باملرسوم، وأحملوا في كلماتهم إلى ما يتوقعونه من أداء 
حكومي أفضل، مطالبني بوجود معدل أعلى من التدقيق 
باختيار الوزراء رغم أن التشكيل احلكومي السابق كان 
يضم عددا من الوزراء الذين أحدثوا فارقا ملحوظا بالشأن 
العام ويأتي في مقدمتهم الشيخ طالل اخلالد، كما طالب 
النواب بزيادة شكل التعاون مع مجلس األمة وأعضائه.

واحلقيقة أنني أترقب فتح ملف «إســقاط القروض» 
من جانب أعضاء مجلس األمة حتى أرى ما سينتهي إليه 
هذا األمر، وهل ســتكون النتائج مماثلة ملا سبق، أم أن 
هناك تعديالت في سياســة التعاون بني الطرفني، تثمر 

نتائج ملموسة للشعب.
وهنا أشــير إلى أنني ضد أمر إسقاط القروض لعدم 
مناسبته مع الفترة الراهنة، وأرى أنه من األفضل أن يكون 
التوجه في مسار العمل بني السلطتني على زيادة الرواتب، 
والدفــع بأكبر قدر من ميزانية الدولة في املشــروعات 
التنموية القادرة على إيجاد مصادر جديدة للدخل ميكن 
من خاللها توفير اآلالف من فرص العمل ألبناء الكويت، 
خاصة أن البرنامج احلكومي الذي أعلن عنه مسبقا حتت 
مســمى «نحو حكومة.. تهتم وترعى مواطنيها» يركز 
على العديد مــن احملاور املهمة املتعلقة بعملية اإلصالح 
االقتصادي للدولة، ويضم نحو ٨٦ مبادرة ومشــروعا 

تنمويا وإداريا، من بينها ضبط باب األجور.
وهنا أســتطيع أن أســتنتج أن أمر الظروف املادية 
للمواطنني لم يغب عن خطة احلكومة بل إنه كان حاضرا 
وبقوة، وأن حدوثه أمر يتعلق بـ «التوقيت» فقط وال أكثر 
من ذلك، وأنه كان يجب على اجلميع منح احلكومة الوقت 
الكافي للبدء في تنفيذ مشروعتها، ولكن يستوقفني هنا 
عتاب شــديد على احلكومة يؤخذ من منطلق احلرص 
عليها، وهو عدم وجود التسويق واإلعالن عن مشاريعها 
ومبادراتها بالشكل الكافي، فالبد من تغيير إستراتيجية 
التعامل إعالميا وإيصال فكرة املخططات احلكومية للمواطن 
حتى يستشعر بالطمأنينة ويدرك حجم املجهودات التي 

تبذلها احلكومة من أجل الكويت ومن أجله أيضا.

خالل ما يحدث بالعالم الواســع، 
وتغيراته املناخية وتداخالت توقعات 
مختصي األرصاد لألمطار، والثلوج، 
طغيان األنهار، وتالطم البحار، تدني 
درجات احلرارة، بالقارات وارتفاعها 
قياســيا لدرجة حرائقها، بغابات ال 
يطولها إنســان، وتشــرد طيورها 
واحليوان، وتسقط حواجز اجلسور 
لتتمكن املياه من العبور مبدرجاتها، 
وتساقط أطيانها، وثلوجها بانهيارات 
كارثية حتطم ســياراتها وأشجارها 
لتدمر مســاكنها وأطيانها  العمالقة 
باليابس! وأخيرا  وجترف أخضرها 
وليــس آخرا زالزل مدمــرة مواقع 
وعمــارات عمالقه تشــمل قاراتها 
التاريخية بناطحات سحابها الراكعة 
حتت أنقاضها وأرواح ســكانها بال 
مواعيد، وإنذارات مختصي أرصادها، 
وعلماء الفلك فيها لالستعداد لهروبها 
جناة ألرواحها الزكيــة، لكنها إرادة 
اخلالق لتنبيه املخلوق بعظمة اخلالق 
دون علماء يدركون عظمة خالق األرض 
والسموات (أتى حكم اهللا)، وانقضى 
األمر، فال تستعجلوه، وحتداكم بغرف 
نومكم، وبــني أجهزتكم، ومختبرات 
لتقليل  أبحاثكم،  علومكم، ومراكــز 
وتخفيف كوارثها، وقسوة وقوعها 
بتغيرات تلك الكوارث كما ورد ذكرها 
وتنوع قسوتها، واعتماد عالجها باسم 
اإلنهاك احلراري، حسب تقديرهم بكل 
أطياف قاراتهم العتمادها، عدا عمالقة 
العالم الواليات املتحدة واالمتناع عن 
ذلك التوقيع ومعاناتها أخيرا بكوارث 
ثلوجها؟! وهذا األسبوع قمتها معاناة 
تركيا والدول حولها دموعا، وحسرات! 
ومثلها قارات أخــرى بذات املعاناة 
جتاهر بالقــدرة الربانية تخفيف ما 
نزل يا رب علــى عبادك الصاحلني، 
وشهادة أن اهللا تعالى قادر على ردعها 
كما خلقها وزوال حاالتها فهو رحمن 

رحيم «قولوا آمني».

تســتضيف الكويت عــددا من 
اجتماعات جامعة الدول العربية، والتي 
تتضمن اجتماعا تشــاوريا لوزراء 
للمكتب  العــرب واجتماعا  اإلعالم 
التنفيذي لوزراء اإلعالم، واجتماعا 
للجنة الدائمة لإلعالم العربي، واجتماع 
فريق اخلبــراء ملتابعة دور اإلعالم 
للتصدي لظاهرة اإلرهاب خالل الفترة 

من ١٢ إلى ١٥ مارس ٢٠٢٣. 
وتأتي أهمية هذا احلدث اإلعالمي 
املقام في الكويت الرائدة في املجال 
اإلعالمي بناء على تنبّ وحرص شديد 
من وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري 
بتنظيم االجتماعات بالشــكل الذي 
يبرز دور الكويت في مجال اإلعالم 
وتنظيــم الفعاليات واملؤمترات على 
جميع املستويات ومنها جتمع هذه 
النخبة املميزة من وزراء اإلعالم العرب 
ووكالء وزارات اإلعالم العرب وممثلني 
املنظمات واالحتادات والهيئات  عن 

العربية في مجال اإلعالم. 
إنها فرصــة كبيرة إلبراز الوجه 
احلضاري واإلعالمي والثقافي للكويت 
واالستفادة من هذه الزيارة بتنظيم 
الزيارات  جدول فعاليات للعديد من 
امليدانية مثل مركز عبداهللا الســالم 
الثقافي ومجلس األمة وسوق املباركية 
وقرية يــوم البحار وأبراج الكويت، 
وختاما بزيارة مركز الشــيخ جابر 
أوبريت  الثقافي حلضــور  األحمد 
«ســدرة اللؤلؤ» بالتعاون بني وزارة 
للثقافة  الوطني  اإلعالم واملجلــس 

والفنون واآلداب. 
وخلف هــذه اجلهود بكل تأكيد 
فريــق عمل متكامل مــن الكفاءات 
الكويت  بنــات وأبناء  الكويتية من 
بوزارة اإلعالم مبختلفة قطاعاتها ذات 
الصلة الستقبال الضيوف ومرافقتهم 
أثناء الزيارة وجتهيزات املركز اإلعالمي 

خلدمتهم. 
بالطبع، نرحب بالضيوف الكرام 
متمنني لهم إقامة طيبة تترك بصمة 
مميزة في سجلهم احلافل باملشاركات 

اإلعالمية. 
وفي اخلتام، نأمل أن حتقق هذه 
املرجوة في  االجتماعات األهــداف 
االرتقاء باإلعــالم العربي وأن يزيد 
من متانة العالقات بني الدول العربية 
ملا فيــه خير وصالح بتطوير العمل 
اإلعالم وانعكاس ذلك بصورة إيجابية 
للتحديات التي يواجهها العالم العربي.

لدول املنطقة التي أصبحت ســوقا 
جتاريا ولها عالقات متنوعة مع هذه 
الدول، وأن جناح هذه االتفاقية قائم 
على ضمان استقرار األمن في دول 

املنطقة.
من املتوقع أن تكون منطقة دول 
اخلليج العربي مقبلة على حتســن 
األمنية وازدهار األوضاع  األوضاع 
التجاريــة واالقتصادية مع الصني، 
ورمبا في مجاالت أخرى مثل التعليم 
والصحة والدفاع املشترك والصناعات 
البتروليــة، هذا إلــى جانب توقف 
التدخالت اإليرانية في دول املنطقة.

من أقوال املغفور له بإذن اهللا األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا 
ثراه: «إن ثوابتنا الدائمة ترتكز على 
وجودنا اخلليجي والعربي واإلسالمي 
مع تفاعلنا مع العالم الذي نعيش فيه 
التي يجــب أن نأخذ منها  وأحداثه 
املواعظ والعبر ونعرف متام املعرفة 

موقفنا منه وعالقتنا به».
واهللا املوفق.

إلى أن التعصب ضد املســلمني هو 
جزء من تيار القومية العرقية والنازية 
ووصمة العار وخطاب الكراهية الذي 
يستهدف الفئات السكانية الضعيفة 
مبا في ذلك املسلمني واليهود وبعض 
األقليات املسيحية وغيرها. وال ننسى 
أن القرآن الكرمي يذكرنا بأن الشعوب 
والقبائل خلقت للتعارف، وأن التنوع 
ثراء وليس تهديــدا، وقد دعا ديننا 
اإلسالمي إلى التسامح والسالم وعدم 
االعتداء على اآلخرين، وتتجلى سماحة 
اإلسالم في معاملة الصحابة والتابعني 
لغير املسلمني، فعمر بن اخلطاب أمر 
بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من 
بيت مال املسلمني ويقول اهللا تعالى: 
(إمنا الصدقات للفقراء واملســاكني) 
«ســورة التوبة: ٦٠»، وهذا هو من 

مساكني أهل الكتاب. 
وميــر في رحلته للشــام بقوم 
مجذومني من النصارى ويأمر مبساعدة 
اجتماعية لهم من بيت مال املسلمني. 
وللتسامح قيمة كبرى في اإلسالم ألنه 
يعني احلرية واملساواة من غير متييز 
جنســي أو عنصري، وألن اإلسالم 

يدعو إلى االعتقاد بجميع الديانات.

واالستفادة منها في مختلف منشآت 
الدولة الصحية. 

ولن نكــون مبالغني في طرحنا 
هذا إذا ما قلنا قد نصل في مرحلة 
مســتقبلية إلى أن يأتــي املرضى 
من الــدول األخــرى لتلقي العالج 

املتخصص جدا.
قد يبدو ذلك حلما لدى البعض، 
ولكن لم ال نعمل على حتقيق احللم 
بعد أن تتم دراســته من قبل الدولة 
بشكل متأن وجاد يوفر معه الكثير 
من الهدر واإلنفاق احلكومي والرفق 
مبقدرات الدولة. واألهم من ذلك كله 
هو االســتفادة غير العادية ألبنائنا 
واألجيــال القادمة، وخصوصا تلك 
التي تتغرب خارج البالد لتلقي علومها 
الطبية، والتي ميكن أن تستفيد منها 
هنا في حال تطوير املقترح موضوع 

مقالنا هذا.
فهل نشهد تغييرا في توجه الدولة 

بهذا السياق. واهللا املوفق.

وكان كثير منهم يستهزئ بي ومبا 
أفعله! ومبثل هؤالء الذين يستهزئون 
مبا أفعل وفي نفس اللحظة «ينظرون 
إلى رجــل غربي يفعل مثل ما أفعل 
ويفتخرون به!» ورمبا هذا يعود ألننا 
نحن العرب هكذا نحبط من هم حولنا 
ومبثل جلدتنا ونعظم الغرب بأنهم 
أفضل منا وأنهم يفعلون ما ال نفعله!

ولألسف كالمه صحيح، فنحن ال 
أنفسنا وننظر دائما  نؤمن بقدرات 
بأننا ال نستطيع أن نفعل ما يفعله 
األجانب.. فشبابنا لديهم من الطاقات 
الكبيرة واجلميلة، الذين يستطيعون 
أن يحققوا أفضل اإلجنازات لو أعطي 
لهم الدعم والتشجيع واحلافز وعدم 
كســر مجاديفهم حتى لو كان من 

خالل الكالم!
وخير مثال البطل يوسف الشطي، 
لذا فإنه إن كان في جنوم من بالدي 
فأنت منهم... بأمثالك نفتخر رفعت 
رؤوســنا، لقد أعطيت للناس خير 
مثال يُحتذى .. بارك اهللا فيك، وكثّر 

اهللا من أمثالك.

بشكل واضح في الشأن اللبناني الذي 
ما زال يعاني من خالفات تتسبب في 
عدم التوصل إلى تفاهمات بالشــأن 
اللبناني، وانتخاب رئيس للجمهورية، 
وإليران أيضا تدخالت في الشــأن 
العراقي وكذلك الســوري، هذا إلى 
جانب محاوالت إيرانية للتدخل بالشأن 

الداخلي لدول اخلليج العربي.
املنطلــق، جاء حرص  ومن هذا 
الصني على ضمان األمن واالستقرار 

حددت فيه يــوم ١٥ مارس بوصفه 
«اليوم الدولي ملكافحة كراهية اإلسالم»، 
وتشدد وثيقة القرار على أن اإلرهاب 
والتطرف ال ميكن ربطه بأي دين أو 
جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، 
ودعت إلى إقامة حوار عاملي بشــأن 
التسامح والسالم على  ثقافة  تعزيز 
جميع املستويات استنادا إلى حقوق 
اإلنسان وتنوع األديان واملعتقدات وهو 
ما دعا إليه ديننا اإلسالمي احلنيف. 
باليوم  ومبناســبة أول احتفال 
الدولي ملكافحة اإلسالموفوبيا في عام 
٢٠٢١ أشار األمني العام لألمم املتحدة 

الالزمة وغيــر املتوافرة في البالد 
واالستعانة باالخصائيني املشغلني 
لتلك األجهزة، وفي املقابل فإنه وفي 
حالة تطبيق هذا املقترح ســنكون 
سباقني في املنطقة والعالم أيضا إذا 
ما كتب لتلك التجربة واملقترح النجاح 
بــإذن اهللا. وبالتالي نخطو خطوات 
مهمة على صعيد العالج، واملنظومة 
البالد ميكن تطويرها  الصحية في 

التشجيع وإذا  نحتاج ألحد يعطينا 
غاب هذا الشخص غاب الشغف في 

حتقيق األهداف وهذا ضعف! 
٭ «ما فيني خير إذا ما شجعت اللي 

حولي وأهلي»!
٭ عندنا شيء كثير نفقده هو ضعف 
اإلميان فينا.. قوتنا في دينا هي الثقة 

باهللا وتدعو اهللا!
وقال في إحدى مقابالته: كثير من 
كانوا ينظرون إلي باستغراب عندما 
أركض وأسبح في أشد األوقات برودة، 

اإليراني في العراق وسورية ولبنان، 
واألهم اليمن واحلوثيني، ألن إليران 
اليد الطولى في هذه الدول التي تثير 
مشاكل وتدخالت في األمن السعودي.

ال شك أنه سيكون لهذه االتفاقية 
تأثير مباشر في وقف محاوالت إيران 
للهيمنة على دول املنطقة، والبد أن 
التي يشــنها  تتوقف تلك احلروب 
احلوثيون من حني إلى آخر على األمن 
السعودي، وكذلك فإن إيران تتدخل 

القومي واإلرهاب، وقد يتم استهداف 
النساء املسلمات بشكل غير متناسب 
في جرائم كراهية اإلســالم. ولذلك 
أقدمت بعض احلكومات على وضع 
تشــريعات وتدابير تعنى مبكافحة 
جرائــم الكراهية ملنعهــا ومقاضاة 
مرتكبيها، وكذلك بشن حمالت تثقيفية 
عامة عن املســلمني واإلسالم بهدف 
تبديــد اخلرافات واملفاهيم املغلوطة 

واملسيئة لإلسالم. 
وتبنت الدول الســتون األعضاء 
التعاون اإلسالمي قرارا  في منظمة 
اتخذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

عالج احلاالت املرسلة إلى اخلارج.
ففي تقديرنا بأننا في هذه احلالة 
سنعمل على تقليص جزء مهم وكبير 
التكاليف واملصاريف التي  جدا في 
الدولة وحتكم ســيطرتها  تتكبدها 
الكاملة على الهدر احلاصل حاليا بعيدا 
عن أي اعتبارات. وهو ما يصبو إليه 
اجلميع، ويضاف إلى ذلك كله بطبيعة 
احلال أيضا جلب املعدات واألدوات 

من نفسه ووقته وصحته وماله حتى 
يرفع اسم الكويت عاليا.

فهو يتدرب ويســبح في أشد 
األوقات بــرودة وفي كل الظروف 
املناخية «برد.. غبار.. مطر.. ضباب».. 
وفي ســاعات طويلة متتد إلى أكثر 

من ٥ ساعات!
من كلماته اجلميلة التي قالها:

٭ «شــجع نفسك بنفسك ال تنطر 
التشــجيع من ناس ثانية».. وهذه 
العرب  أننا  املقولة تعكس مالحظته 

الصينية في  الوســاطة  جنحت 
الســعودية  العربية  اململكة  توصل 
واجلمهوريــة اإليرانيــة إلى اتفاق 
سالم يعيد العالقة الديبلوماسية بني 
البلدين، وكان دور السياسة الصينية 
هي ضمان املوقف اإليراني من توقيع 
االتفاقية، والصني استطاعت أن تقنع 

إيران التفاقية أمنية مع السعودية.
ولقد حرصــت الصني على عقد 
االتفاق ملا تربطها من عالقات جتارية 
السعودية والتي  العربية  اململكة  مع 
تتوسع في املستقبل، وبذلك جاء حرص 
الصني على هذه االتفاقية لتضمن األمن 
واالستقرار مع دول اخلليج العربي مبا 
فيها السعودية لتحافظ على الوضع 
األمني لــدول املنطقة التي أصبحت 
يوما بعد يوم ترتبط باتفاقيات جتارية 
مع دول السعودية واخلليج العربي.

ولقــد حرصت اململكــة العربية 
االتفاقية  السعودية على أن يضمن 
بند عدم التدخــل في دول املنطقة، 
أي أنهــا تريد أن تضع حدا للتدخل 

كراهية اإلسالم أو اإلسالموفوبيا 
هي اخلوف من املســلمني والتحيز 
ضدهم والتحامل عليهم مبا يؤدي إلى 
االستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد 
وباملضايقة للمسلمني والترهيب لهم 
ولغير املسلمني على أرض الواقع أو 
على اإلنترنت، وتستهدف هذه الكراهية 
الرموز والعالمات الدالة على أن هذا 

الفرد املستهدف مسلما. 
وقد تعــددت املواقف في بعض 
الــدول التي يؤججها بــروز هوية 
الضحية املســلمة، فقد أفاد تقرير 
صدر مؤخرا عن املقرر اخلاص لألمم 
املتحدة املعني بحرية الدين أو املعتقد 
بأن الشك والتمييز والكراهية جتاه 
املسلمني قد وصل إلى أبعاد وبائية، 
وغالبا ما يتعرض املسلمون للتمييز 
في الدول التــي ميثلون فيها أقلية، 
فالبعض ال يستطيع احلصول على 
السلع واخلدمات والبعض ال ميكنه 
العثور على عمل أو تعليم مناسب. 

وفي بعض الــدول يحرمون من 
اجلنسية أو من وضع الهجرة القانوني 
بســبب تصورات معادية لألجانب 
بأن املسلمني ميثلون تهديدات لألمن 

لطاملا تطرقنا في العديد من مقاالتنا 
السابقة لقضية لها أهمية كبيرة على 
صعيد الهدر احلاصل في الدولة، وهي 
العالج باخلارج والتي لطاملا  قضية 

أّرقت اجلميع دون استثناء.
وقــد أوردنا العديد من خيارات 
احللول املتاحة للدولة دون أن تلقى 
باال وآذانا مصغية. ولعل أقرب تلك 
املقترحات أو احللول هو جلب العالج 
اخلارجي إلى الداخل، مبعنى إنشاء 
مستشفيات خاصة لهذا الغرض بحيث 
تتم معاجلة احلاالت املستعصية التي 
يتم إيفادها إلى اخلارج للعالج، وهي 
التي ال يتوافر لها العالج بالداخل. 

وبطبيعة احلال فإنه في هذه احلالة 
يتطلب جلب املستشــارين األكفاء 
والذين يتم العالج على أيديهم مباشرة 
في اخلارج وجلبهم للداخل مهما كانت 
املادية ألولئك  اخليارات واملتطلبات 
املستشارين، ففي جميع األحوال لن 
تكون تكلفة جلبهم عالية مثل تكلفة 

ليس هنــاك أجمل من أن يترك 
اإلنسان بصمة وإجنازا، ويرفع اسم 
بالده إلى القمة، التي يشرف بها نفسه 
وبالده بني بالد العالم، ويكون لبالده 

رسوال إلى العالم!
وهذا ما فعله البطل يوسف خليل 
الشطي، بتحقيقه أرقاما قياسية في 
الرياضــة، إجنازاته كبيرة وكثيرة، 
وقليل في حقه أن أذكرها فقط في 
مقال، منها رياضة احلواجز وقدرة 
التحمل، صعود ثاني أصعب قمة جبل 
في العالم ورفعه علم الكويت فيها، 
رياضة الترايثلون (الرجل احلديدي) ٣

كيلومترات و٨٠٠م سباحة بالبحر، ثم 
١٨٠ كيلو دراجة، ثم ٤٢ كيلو ركضا.

آخر ما أجنز وجنح ورفع اســم 
بالده حتطيم رقم قياسي في غينيس 
ودخول الكويت إلى غينيس في إجناز 
العالم..  للكويت كأسرع سبحة في 
مبسافة ٢١ كيلومترا في ٩ ساعات 

و٤٤ دقيقة!
بافتخار واعتزاز  وما يشعرني 
به أنني أراه في كل الظروف يعطي 
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