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حكومة مدينة احلرير
سنحسن الظن.

> > >
كل ما يدور حول التشكيل 

احلكومي املرتقب من ترشيحات 
وتكهنات اقرب الى احلقيقة 
ينبئ بأن احلكومة القادمة 

ستكون حكومة جديدة بفكر 
مختلف، وهو ما نأمله بل نطلبه 

ونحتاجه في املرحلة احلالية.
> > >

مشكلة احلكومات في الكويت او 
حل مشكلة احلكومات ال يكون 
في تغيير األسماء والوجوه او 

التدوير، بل يكون في إيجاد 
فكر مختلف، وما نلمسه من 

مالمح التشكيل احلكومي وما 
يتسرب عنه يدل داللة واضحة 

على ان احلكومة القادمة ستكون 
ذات فكر مختلف في التعاطي 

مع كل املوضوعات املعلقة.
> > >

األهم ان احلكومة القادمة 
بفكرها املختلف الذي سيستند 

كما أتوقع إلى الدفع باإلصالحات 
االقتصادية ستكون حكومة 

قرارات اصالحية غير شعبية، 
ومثال على ذلك انها حكومة 

ستكون ضد اي اقتراحات في 
الزيادات املالية وكذلك ستكون 
ضد قانون خفض سن التقاعد 

بل وضد اي من املقترحات التي 
ستؤدي الى زيادة االعباء املالية 

على خزينة الدولة، ولكن في 
الوقت ذاته ستكون في قراراتها 

أيضا متوجهة نحو انفتاح 
البالد لتحويلها الى مركز مالي 

واقتصادي عاملي، فهذه احلكومة 
هي من ستحمل ملف مدينة 
احلرير الذي سيكون بوابة 

لإلصالح االقتصادي الشامل 
للبالد، بالعربي هذه احلكومة 
القادمة ستكون حكومة إقرار 

مشروع مدينة احلرير، املشروع 
الذي سينقلنا من بلد احادي 

الدخل الى بلد متعدد الدخول، 
وبلد يدخل األلفية الثالثة ولو 
متأخرا بفكر اقتصادي جديد.

> > >
مشروع مدينة احلرير ليس 

مجرد مشروع اقتصادي 
جديد، بل انه مشروع مفصلي 
سيضع بالدنا على اول الطريق 

نحو التغيير الشامل نحو 
األفضل بكل املقاييس وعلى كل 

املستويات، املشروع باملفهوم 
البسيط الذي يجب ان ننقله 

لرجل الشارع العادي، هو انه 
مشروع سينقل البلد من حالة 

الروتني االقتصادية الراكدة منذ 
عقود الى بلد حي اقتصاديا ما 

يحقق الرفاه للمواطنني دون 
أدنى تكلفة على خزينة الدولة، 
كما ان املشروع سيوفر للبلد 

غطاء اقتصاديا لم يكن يتوافر 
سابقا، وسيكون اثر املشروع 
أقوى من اي اتفاقية أمنية مع 

اي بلد في العالم، كونه سيكون 
جاذبا لرؤوس اموال متعددة 

اجلنسيات، ولهذه قصة اخرى.
> > >

حتما مشروع مدينة احلرير لن 
يكون كخطة التنمية املليارية 
التي لم تتحقق ولم تنفذ كما 

كان مخططا لها، ولكن السؤال 
األهم هنا: كيف ستسوق 

احلكومة مللف مشروع مدينة 
احلرير سياسيا وشعبيا؟! 

اذ انه سيواجه كأي مشروع 
بالرفض او حتى التشكيك، 
طبعا اذا اعتمدت احلكومة 
على تسويقه كما سوقت 
احلكومات السابقة خطة 

التنمية، فانه سيدخلنا في 
دائرة املساومات السياسية 

التي قد تؤخر إقرار مثل هذا 
املشروع احليوي، ورأيي من 
األفضل للحكومة ان تتعامل 

مع مشروع مدينة احلرير كـ 
»منتج جديد« تريد تسويقه 

وان تكون الشريحة املستهدفة 
من التسويق املواطنني العاديني 

وليس الساسة او التجار، 
فبهذه الطريقة ستمنحه 

الصبغة الشعبية، فاحلكومة 
يجب أن تقنع املواطن بأثر 

املشروع عليه وعلى مستقبله 
ومستقبل ابنائه وما هو املتوقع 

من املشروع من اثار إيجابية 
تنعكس على دخله وتنمية 

مرافق البلد ككل ومستوى 
اخلدمات التعليمية والصحية 

والتعليمية واالهم »جيبه«.
> > >

ان الصبغة الشعبية للمشروع 
- اذا ما مت التسويق له بشكل 
صحيح - ستمنحه حماية من 

اي تشكيك سياسي محتمل من 
اي طرف. 

احلرف٢٩ mqarawi@hotmail.com

د.هند الشومر

د.مطلق راشد القراوي 

سؤال يطرحه اجلميع: هل قضينا على اإليدز؟ فقد 
غاب اإليدز في اآلونة األخيرة عن الساحة اإلعالمية 

وحمالت التوعية وكأننا جنحنا في القضاء عليه 
وسجلنا إجنازا عامليا، وحققت الكويت إحدى غايات 
الهدف الثالث من األهداف العاملية للتنمية املستدامة 

حتى عام 2030.
وقد يتساءل البعض عن إحصائيات اإلصابة باإليدز 

على مستوى العالم وهو ما جتيب عنه منظمة الصحة 
العاملية بأن 36.7 مليون شخص يتعايشون مع اإليدز 

حتى نهاية عام 2016 ومن بينهم 20.9 مليون فقط 
يتلقون العالج، كما بينت اإلحصائيات مؤشرات عديدة 

يجب أال تغيب عن القطاعات املختلفة ذات الصلة 
بالصحة من خارج الوزارة ومن داخلها على حد سواء 

ألن الوقاية والتصدي لإليدز يحتاجان إلى جهود جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية وغير احلكومية واملجتمع 

املدني ووسائل اإلعالم.
وحتضرني اآلن مبادرة اليونيسكو إلجراء دراسة عن 
تفاعل قطاع التعليم مع التحدي اخلاص باإليدز وبناء 
على تكليف مكتب جلنة اليونيسكو ببيروت فقد مت 

اختياري إلجراء تلك الدراسة في الكويت وملست تعاونا 
كبيرا من قيادات وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي ومن اإلدارات واألقسام 
املختصة بها وأثمر ذلك عن تقدميي الدراسة املطلوبة 
لليونيسكو والتي انتهت إلى عدة توصيات مهمة ما 

زالت قابلة للتطبيق ويجب أن ترى النور قريبا ملا لها 
من مردود إيجابي على حياة وصحة الشباب وطلبة 

املدارس واجلامعات فهم وباعتبارهم فئة الشباب الذين 
ميثلون مستقبل الوطن الذي نسعى إلى أن يكون بال 

إيدز.
وعودة إلى السؤال املطروح بقوة عن سبب غياب 

التوعية باإليدز عن احلمالت اإلعالمية املتعلقة 
بالصحة، فإنني أمتنى من زمالئي وزميالتي ذوي 

الصلة بهذا املوضوع املهم أن يستمروا في أداء الرسالة 
لتوعية جميع األجيال بطرق العدوى باإليدز وكيفية 
الوقاية منه من خالل السلوكيات الصحية وأن تكون 

رسالة التوعية مبنية على الدراسات العلمية واحلقائق 
والبراهني دون تهوين أو تهويل ودون إغفال األبعاد 

املتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق املصابني باإليدز 
ونبذ الوصمة والتمييز للمتعايشني معه فهناك 

العديد من احلاالت، ومن واقع خبرتي كرئيسة ملكتب 
اإليدز بوزارة الصحة ألكثر من عقدين من الزمان، 
فإن إصابتهم باملرض كانت بسبب ظروف وعوامل 

خارجة عن إرادتهم وسلوكياتهم متاما مثل حاالت نقل 
األعضاء خارج الكويت أو عالج األسنان في بالد ال 
تتوافر بها إمكانيات التعقيم في عيادات األسنان أو 

حاالت لنساء انتقلت إليهن العدوى من أزواجهن وكانت 
النتيجة مولودا حامال لڤيروس اإليدز من أمه املصابة 
رغما عنها، وهناك الكثير من النماذج واحلاالت التي 

تستحق التوقف عندها الستخالص العبر.
والتوعية جلميع أفراد املجتمع يجب أن تكون طوال 

العام وليس فقط في اليوم األول من ديسمبر وهو يوم 
اإليدز العاملي الذي يحتفل به العالم كل عام، وأمتنى 
من األمانة العامة للتخطيط أال تغفل إضافة التوعية 

ومكافحة اإليدز ضمن برامج خطة التنمية في الدولة 
حلماية األجيال القادمة من العدوى باإليدز واتساقا مع 

خطة التنمية املستدامة العاملية حتى عام 2030.

نقول لترامب شكراً، ليس ألنه عمل عمال جيدا، بل ألنه 
جمع كلمة املسلمني والعرب جتاه املسجد األقصى، 

لقد تقارب املسلمون عندما أصدر قراره الظالم باعتبار 
القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فأصبحوا على قلب 

رجل واحد. ونحن نتابع األخبار هذه األيام، نرى الرفض 
القاطع واملعارضة الشديدة على املستوى الرسمي 
والشعبي من جميع العرب واملسلمني، فاملسلمون 

واملسيحيون العرب رفضوا هذا القرار اجلائر الذي ال 
يحترم شعور أكثر من مليار ونصف املليار من سكان 

هذه املعمورة، حتى مذاهب املسلمني وطوائفهم واختالف 
أفكارهم اجتمعوا على رأي واحد، وهو حرمة املسجد 

األقصى ورفض هذا القرار.
إن القدس عربية فهي جزء من الوطن العربي، وإسالمية 

حيث كونها مسرى الرسول ژ، فقد قال تعالى: )سبحان 
الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إلى املسجد 

األقصى الذي باركنا حوله..(، ومباركة حيث جتتمع بها 
الديانات السماوية والصالة بها كأجر خمسمائة صالة في 

املساجد األخرى غير احلرمني الشريفني.
إن هذا القرار هو احتالل جديد ومبطن بإطار ديبلوماسي، 

أراد به ترامب أن يقنع العالم ويجعله أداة من أدوات 
التطبيع ويفرضه على أنظمة املنطقة في ظل هذه 

الظروف الصعبة املفتعلة من قبل السياسة األميركية.
املتابع لألحداث يالحظ أن هناك وقفة جادة للمسلمني على 

مستوى دول أو جاليات، وال يختلف طرحهم جتاه هذه 
القضية، كما أن العرب من غير املسلمني لهم وقفة وطنية 

أمام هذا االغتصاب لبالدهم العربية، وما يثلج الصدر 
املوقف الدولي ضد هذا القرار ألنه تعٍد على حقوق 

اآلخرين.
إن هذا القرار الظالم جاء على عكس ما يريده ترامب، 

وكأنني أسمعه يتمتم كما يقول املثل الشعبي »بغيناها 
طرب صارت نشب«، فهو في النهاية وسيلة جيدة جتمع 

شمل املسلمني والعرب وتوحدهم في سبيل حترير 
أراضيهم وحرصهم على مكانة األقصى الشريف.

إن املرحلة اآلن موزعة على األنظمة اإلسالمية في اتخاذ 
إجراءات عملية ضد كل من اعتدى على حرمات ديننا 

وأراضينا، ثم على الشعوب العربية واإلسالمية في 
استمرارية معارضة تبعات هذا القرار وفق ما يقره ديننا 

احلنيف والقوانني الدولية.
إننا بشكرنا لهذا الرجل الظالم ال نكافئه، إمنا نشكر اهلل 

جل وعال على أن جعله وسيلة لرجوع املسلمني الى دينهم 
وترابط قلوبهم.

يقول تعالى عز وجل: )وميكرون وميكر اهلل واهلل خير 
املاكرين.. األنفال -30(.

هل قضينا 
على اإليدز؟

شكرًا.. 
ترامب

ألم وأمل

وقفات

كثير من العرب ال يعرف الفنان العراقي 
»حضيري بوعزيز« وهو أشهر من غنى 
األغاني العراقية احلزينة، فقد كان حني 

يغني ميسك املسبحة في يده، وحني سئل 
عن سبب وجودها معه دائما قال لهم 

»سوله«، ومعنى كلمة سوله في اللهجة 
العراقية »عادة«.

من أشهر أغاني الراحل حضيري أغنية 
»هلي يا ظالم هلي« الذي يلوم فيها أهله 

ألنهم »ما جابوا ولفه له«، وقد نسينا كثيرا 
من أغانيه القدمية اجلميلة التي كنا نرددها 

سابقا، ولكن الرئيس األميركي ترامب 
جعلنا نتذكره في ليلة اخلميس املاضي.

هناك أغنية كان يرددها اجلميع حني 
يشعرون بأن ظنهم قد خاب مبن ظن أنهم 

أحبابه أو أصدقاؤه أو إخوانه، تقول كلمات 
األغنية »متعود على الصدعات قلبي« 

ونشكر ترامب الذي أعاد الى الذاكرة تلك 
األغنية املنسية بعد إعالنه واعترافه بأن 

القدس عاصمة إسرائيل.
فنحن كعرب تعودت قلوبنا منذ زمن بعيد 
على الصدعات من كل الرؤساء األميركان، 

فليس هناك فرق بينهم، فقد تعودنا 
على لعبهم بنا مثلما كان يلعب حضيري 

بالسبحة، فلعب الرؤساء األميركان 
هو سوله تعودوا عليها ونحن معهم 

»متعودين«.
»السوله« الثانية التي تعودنا عليها هي 

قيام البعض بطلبهم التصويت على روابط 
رفض ذلك القرار، وهي طريقة يستخدمها 

جتار املواقع اإللكترونية من أجل الدعاية 
ألنفسهم بأنهم مهمون ويقودون املجاميع 
العربية، وكأن التصويت العربي سيجعل 

اإلدارة األميركية لن تنام ليلتها بسبب 
اخلوف من تصويت العرب واملسلمني.

سأشكر ترامب أوال ألنه جعلنا نترحم على 
حضيري بوعزيز، وأّذكر كل املسلمني 

والعرب بقول اهلل عز وجل )ولينصرن اهلل 
من ينصره(، ففي تلك اآلية وعد، لكنه وعد 
مشروط، فحققوا الشرط يحقق لكم القادر 

على كل شيء الوعد إن كنتم صادقني 
بحبكم للقدس.. وفهمكم كفاية.

أدام اهلل القدس عربية وعاصمة لكل 
الديانات الربانية، وال دام من يتكسب بها 

من أجل إعالنات جتارية. 

ليعلم من يحاول جتاهل حقيقة أن العدالة 
والقضاء من أهم أدوات الدميوقراطية، 

لذلك يجب األخذ بعني االعتبار ما يصدر 
عن القضاء من أحكام بأنها قرارات 

دميوقراطية ليس فيها لبس أو تشكيك.. 
لقد صدرت عن محكمة االستئناف أحكام 

ضد من حاول االعتداء على هيبة الدولة 
وذلك باقتحام مجلس األمة وإشاعة 

الفوضى داخل قاعة عبداهلل السالم، وكان 
من املفروض أن نشيد بتلك األحكام ألنها 

صدرت ضد من قام باإلساءة والتعدي على 
هيبة الدولة..

ومما يؤسف له أن تصدر تصريحات من 
بعض أعضاء مجلس األمة من ينتقد ومن 

يحتج على أحكام القضاء بل البعض شكك 

بعدالة األحكام.. 
وكما نالحظ أن البعض يحاول الدفاع عن 
املتهمني الذين ينتمون إلى نفس اجلماعة 
التي يدافع عنها.. واملواطنون في حيرة 
مما يسمعون ويقرأون من تصريحات 

ألعضاء مجلس األمة الذي يعتبر مؤسسة 
دميوقراطية تنتقد األحكام التي صدرت 

عن محاكمة دستورية.
وهناك مجموعة تسعى إلى تشكيل وفد 
ملقابلة مجلس القضاء األعلى كمحاولة 

إللغاء األحكام.. وأن تصرفهم هذا يعتبر 
تدخال في القضاء والعدالة.

أود هنا أن أنبه اإلخوة أعضاء مجلس األمة 
بأنهم ممثلون للشعب الكويتي واملفروض 

أن يكون انتماؤهم للكويت وللشعب 

الكويتي فقط.. وعدم تفضيل جماعتهم 
واألحزاب التي ينتمون لها ألن أحزابهم ال 

متثل كل الشعب الكويتي. 
كذلك ألفت نظر املواطنني إلى ضرورة 

األخذ بعني االعتبار مواقف هؤالء النواب 
الذين يرفضون أحكام احملاكم الشرعية 
وعدم التشكيك بالقضاء الكويتي الذي 

عرف عنه العدالة وعدم التمييز أو الوقوع 
حتت ضغوط خارجية.

لقد جبلت الكويت على سالمة القضاء 
الكويتي والعدالة واملساواة بني فئات 
جميع الشعب الكويتي.. دعونا نفخر 

بقضائنا وندعم العدالة التي تعتبر من أهم 
املمارسات الدميوقراطية.

واهلل املوفق 

يتردد الكثير من الناس في اتخاذ قرارات 
بسيطة في احلياة كاختيار نوع القهوة 

التي يودون تذوقها من أحد الكافيهات أو 
اختيار لون السيارة أو اقتناء ماركة معينة 

لساعة اليد وغيرها من القرارات التي ال 
يترتب عليها تغيير جذري في املستقبل، 

فأتساءل كيف سيتخذ هؤالء قراراتهم 
املصيرية في احلياة كالزواج أو اختيار 

التخصص الدراسي أو الهجرة للخارج أو 
إقامة مشروع جتاري أو شراء عقار؟ لذلك 
تكاد تكون عملية اتخاذ القرار بني خيارات 
عديدة من أهم املهارات التي يجب إتقانها 

في خضم احلياة.
وكم أعشق أصحاب القرارات اجلريئة 

حني يتخذونها بناء على بواعثهم الداخلية 
وأصوات احلكمة وطموحاتهم بدال من أن 
يكونوا ضمن خيارات اآلخرين، فبداعي 
احلب يتسلط بعض اآلباء باتخاذ قرارات 
نيابة عن أبنائهم سواء باختيار تخصص 

دراسي أو وظيفة أو اختيار شريك أو 
شريكة املستقبل.. غير مدركني أنهم بذلك 

يحطمون شخصياتهم، إضافة إلى أحالمهم 
وطموحاتهم، التوجيه وتقدمي االقتراحات 

واخليارات أمور مطلوبة لكنها يجب أن تقف 
عند حد معني لتترك مساحة للفرد التخاذ 
القرارات باستقاللية خصوصا املصيرية 

منها والتي تغدو كارثية إذا مت اتخاذها بناء 
على تسلط وضغوط خارجية، إن مسألة 
اتخاذ القرارات ضمن خيارات كثيرة في 
لعبة احلياة معادلة حتتاج التزان وتفكير 

عميق كبعض األكالت حتتاج أن تطبخ على 
مهل وبنار هادئة حتى تنضج وتصبح حلوة 

املذاق.
إنها لعبة اخليارات، إذن، فحياتنا التي 

نعيشها هي عبارة عن مجموعة من 
اخليارات تقدم لنا، وما علينا سوى اتخاذ 

القرارات واختيار أنسب هذه اخليارات، 
فوضعنا االجتماعي واملادي والصحي الذي 

نحن عليه اآلن قمنا بتحديده بقرارات 
اتخذناها في السابق، فقراراتنا هي مرآة 

ألهدافنا ومبادئنا وتطلعاتنا.
أصعب القرارات وأشرسها تلك التي يكون 

فيها ثورة على الذات، قرار يغير مجرى 
حياتنا يضعنا أمام حتديات جتعلنا أكثر 
نضجا وقوة وصالبة ملواجهة متطلبات 
احلياة، فال أروع في أن نتخذ قراراتنا 

باستقاللية وبدراسة وافية نلقحها 
باستشارة اخلبراء والوالدين وكما 

قيل »أمران ال ندامة معهما االستخارة 
واالستشارة« ألن االستشارة هي عملية 

استثمار عقول اآلخرين ومقارنتها بالبدائل 
املتاحة واخليارات املطروحة لنصل ألدق 

األهداف وأميز قرار، شريطة أن يتم اتخاذ 
القرار بناء على دراسة وافية ودون ضغوط 
خارجية تعكر صفو القرار، لنتعلم فن اتخاذ 

القرارات ولنعط اآلخرين مساحة كافية 
ليتخذوا قراراتهم بكل أريحية وثقة.

انشغل الشارع الكويتي في األيام القليلة 
املاضية باألحكام الصادرة من محكمة 

االستئناف في قضية »دخول مجلس األمة« 
ويتفق اجلميع على احترام القوانني واألحكام 

الصادرة من القضاء الكويتي، وهنا وجب 
علينا ان نتوجه بتقدمي االحترام والتقدير 

ملن صدرت بحقهم األحكام على ما ابدوه من 
شجاعة واحترام لتلك األحكام الصادرة باسم 

صاحب السمو األمير عندما بادروا بتسليم 
انفسهم للجهات املختصة لتنفيذ األحكام 

وبكل تأكيد هذا املوقف يحسب لهم.
ونحن نعلم أن احداث هذه القضية جاءت 

في ظروف سياسية معينة ونعلم ان النوايا 
كانت تهدف الى التعبير عن قناعات وآراء 

سياسية ولكن في الوقت نفسه ال نتفق 
في أن تكون الطريقة في التعبير عن الرأي 

تتعدى ما نصت عليه القوانني وما نص 

عليه الدستور الكويتي، وحيث إننا نعلم 
أن بداية أحداث هذه القضية بدأت بتجمع 

سلمي في ساحة اإلرادة فقط، وال نريد 
التحدث عن األسباب التي جعلت الشباب 

حينها يتوجهون ملجلس األمة.. فنحن اليوم 
أمام أحكام صادرة بحق ما يقارب السبعني 
شخصا منهم األكادمييون واألطباء وذوو 
الشهادات العليا، واألهم انهم أبناء الكويت 

الذين ال نشك نهائيا في والئهم للكويت 
والتفافهم حول قائدهم ووالدهم سيدي 

حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى 
ونحن اليوم نرجو ونطلب من الوالد العفو 

عن أبنائه فهو صاحب القلب الكبير الذي 
يحمل احلب الكبير ألبنائه ونحن نعلم 

أن هناك أمهات وآباء يترقبون العفو عن 
أبنائهم.

ويجب أال متر مثل هذه األحداث مرور 

الكرام على الشعب الكويتي دون ان 
نستخلص منها العبر والدروس وأولها يجب 

علينا جميعا احترام القوانني التي تنظم 
العمل بني مؤسسات الدولة والشعب.

ثانيا يجب علينا دائما وأبدا احلفاظ على 
متاسك وتالحم وحدتنا الوطنية وأال جنعل 
اختالف اآلراء يكون سببا لشق الصفوف 

وبث الفرقة بني ابناء الشعب الواحد.
ثالثا ال يوجد اثنان من الشعب يختلفان 

على أن اهلل أنعم علينا بحكام ذوي حكمة 
يحملون هموم الوطن واملواطن ويسعون 

دائما لكل ما من شأنه رفعة الكويت 
وشعبها، فواجب علينا االلتفاف حول 

قيادتنا احلكيمة.
نسأل اهلل العلي القدير أن يحفظ الكويت 

وشعبها، ونسأل اهلل ان يحفظ صاحب 
السمو األمير وأن يطيل في عمره.
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