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مشاري محمد املطيري *

من املعروف أن الكويت أرض 
احملبة والســام فهي من الدول 
املتصدرة دائما في السعي لعمل 
اخلير سواء على املستوى العربي 
أو العاملي، فنراها دائما تســعى 
للحفاظ علــى عاقاتها  جاهدة 
بإخوانها العــرب وقوة العاقة 
بينهم التي ال تتزعزع مهما حاول 
البعض، فالعالم يشــهد ملواقف 
الشيخ  الســمو األمير  صاحب 
صباح األحمــد البارزة لتوطيد 
الكويت واألشــقاء  العاقة بني 
العــرب وخاصــة دول اخلليج 

العربي.
ولكن هناك من يحاول زعزعة 
تلك العاقة بنشر الفتنة واإلشاعات 
بغرض حل وتفكيك عاقة الكويت 
والدول اخلليجية بسبب موقف 
الكويت من احلياد وكلنا شاهدنا 
إحدى املذيعات في إحدى القنوات 
اخلليجية تبث تقريرا عن اخلمور 
وفي نهاية تقريرها زجت باسم 
»الكويتيني« في محاولة منها لزرع 
فتنة بني الكويت والدول اخلليجية، 
وقد القت استنكارا شعبيا أوال 
يتلوه استنكار حكومي حملاوالتها 
لتوسيع الصدع اخلليجي، وفي 
رد سريع عليها أصدرت وزارة 
بيانا رســميا  الكويتي  اإلعام 
تســتنكر ما خرجت به املذيعة 
على القناة وأن ما قامت به املذيعة 
يحمل إســاءة بالغة غير مقبولة 
الكويت وشعبها وموقف  جتاه 
تلك املذيعة ورأيها ال ميثل اململكة 
العربية الســعودية وإمنا ميثل 
رأيها الشخصي، ومحاوالتها تلك 
محاولة فاشلة فالعاقات الكويتية 
ـ السعودية أسمى من أن تنقطع 

بسبب رأي شخصي.
إن الكويت حتاول دائما احلفاظ 
على وحدة اخلليج العربي ورأب 
الصدع اخلليجي وتسعى لتجاوز 
اخلافات بني األشقاء، فالكويت 
حترص على النأي بنفسها من أن 
تكون طرفا في إشاعات أو خافات 
إعامية فهي حتترم حرية الرأي 
والعمل اإلعامي ولكن ال تسمح 
أو املساس في وحدة  بالتطاول 

الصف اخلليجي.
ألن العاقات اخلليجية أقوى 
وأمنت مــن أن يحاول الباحثون 
الفتنة تخريبها فاألشــقاء  عن 
العرب متمســكون يدا واحدة 
مثل البنيان املرصوص لن يجد 
أحدا من احلاقدين ثغرة واحدة 
لزرع فتنته بينهم، فوحدة الصف 
اخلليجي والعربي دائمة إلى األبد 
وتبقى الكويت دائما في املقدمة 
في قيادة سمو أمير اإلنسانية.

*رئيس حترير جريدة حدث اإللكترونية

منذ سنوات وخال إحدى جلسات 
مجلس األمة وكان حينها صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد رئيســا 
للوزراء الحظ الكثير القلق على مامح 
الشــيخ صباح وفجأة خرج من القاعة 
مســرعا بطريقة غريبــة فلم يكن في 
اجللســة األمر الذي يستدعي خروجه 
بحالة من الغضب والسرعة بهذه الطريقة 
وهو الذي اعتاد عليه كل السياسيني في 
الكويت انه في اصعب اجللسات وأكثرها 
توترا يبقى مستمعا ومبتسما.. اخلروج 
املفاجئ وامللفت للنظر دفع الصحافيني 
دون استثناء - وكنت احدهم - الى ترك 
اجللسة واخلروج من الباب املوازي لباب 
خروجه من القاعة، فاألمر يستحق البحث 
عن السبب ومبجرد مصادفتنا له عند 
بوابة املجلس لم يكن الشيخ صباح الذي 
عرفناه يقف معنا ويتحدث إلينا ويسألنا 
حتى عن حياتنا اخلاصة لم يلتفت إلينا 
وبسرعة اجته الى السيارة، وهنا ادركنا 
ان األمر ليس موضوعا سياسيا او خافا 

حكوميا نيابيا.

بـــــأن   كانت مامحه كفــــيلة 
متنع جميع األسئلة ونقف جمـــــيعا 
وننسحب الى القاعة مجددا.. وبســـؤال 
الـــــنواب داخل القاعــة قال احدهم 
وصل الى الــــشيخ صباح خبر وفاة 
خادم احلرمني الشـــريفني املـلك فهد، 
رحمه اهلل، واتضح فيـــــما بعد انها 
كانت شائعة. ليعود بعد فتره الشـــيخ 
صباح الى القاعة مبتسما كما عهـــدناه.. 
من شــاهد هذا املوقف ووقع مثل هذه 

الشائعة على أمير الكويت يدرك مكانة 
اململكة العــربية السعودية في نفوس 
حكام الكويت والشــعب الكويتي ومن 
البلدين  العــــــاقات بني  يستعرض 
تثبت له االحــداث والتاريخ متانة هذه 
العاقات وثباتها رغم العواصف التي مرت 
بها املنطقة منذ عقود ورغم محاوالت 
الكثير من االنظمة واألشخاص ضرب 
هذه العاقة اال ان كل تلك احملاوالت كان 
مصيرها الفشل. ويأتي اآلن من يتحدث 

عن تغريدة او كلمات من مذيعة - ال متثل 
اال نفسها او اجلهة التي تعمل بها على ابعد 
تقدير - وكأنها سبب في شرخ العاقات 
الكويتية - السعودية او ستكون سببا 
في ازمة بني البلدين.. واهم وساذج من 
يطرح مثل هذه االفكار.. فالسعودية هي 
العمق االستراتيجي والدرع احلصينة 
للكويت ولكل دول اخلليج والكويت هي 
الوفاء والعطاء لألشقاء في السعودية.. 
العاقة بني األسر احلاكمة عاقة متأصلة 
وتختلف عن عاقة حكام الكويت مع اي 
اسرة حاكمة اخرى والعاقة بني الشعوب 
اكبر بكثير من اي وصف وامتــــداد 
الدم والنســب واالخوة تتجاوز بكثير 
العــــاقة بني اي شعبني آخرين. كل 
ما نتابعه في وسائل التواصل االجتماعي 
من تراشق ليس سوى سخف عقـــول 
مريضة الكثير منها ال ينتمي للسعودية 
الطريق  لنتجاهلها ونقطع  الكويت.  او 
أمام حمات مشبوهة هدفها بث السموم 
بني اإلخوة ولن يتحقق لهم ذلك... هذا 

ودمـتم.

عندما نناقــش قضايانــا األمنية 
والسياســية املصيرية، البد من إبعاد 
أي رابطة عاطفية لنا بأشخاص معينني 
أو مؤسسات محددة، متنعنا من إحداث 
تغيرات مهمة ملجابهة حتديات جديدة 

تهدد أمننا القومي.
احلال ينطبــق على منظمة إقليمية 
ارتبطت في ذاكرة اخلليجيني بأحداث 
جميلة وأشخاص رائعني، وأقصد مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية. فلم يعد 
مجلس التعاون وآليات عمله جتدي نفعا 
مع التطورات اجلديدة، كاألزمات البينية 
»األزمة اخلليجية«، أو املتطلبات األمنية 
في مجابهة النفوذ اإليراني، أو قضايا 
اإلرهاب. فاحلاالت الثاث السابقة جميعها 
استدعت تدخا دوليا فاقم من املشكات، 
واستنزف املوارد، وعلق احللول ملزيد 

من االستغال!
األمــر الثاني: يجب أن نعترف بأن 
سياســاتنا األمنية اخلليجيــة القائمة 
على تكديس األســلحة لم تغير شيئا 
في ميزان القوى اإلقليمي، وأن حتالفاتنا 
العــــسكرية مكلفة وغير مجدية كما 

اتضح مـــؤخرا.
أضف إلى ذلك فشــل املشروعات 
العربية بعد تقاسم إيران جزءا مهما من 
الدول العربية كسورية والعراق وغيرهما، 

فأصبح لزاما إيجاد مشروع إقليمي آخر، 
وليس بالضرورة منافسا مع املشروع 
اإليراني، بل مشروع مشترك يرتكز على 
االحترام املتبادل، وحل النزاعات بالطرق 
السلمية واحلوار من أجل حتقيق األمن 

والسام والرفاهية للجميع.
نظرة خاطفة إلى القارة األوروبية، مهد 
املنظمات اإلقليمية والتحالفات املعاصرة، 
فسنجد ان هناك منظمة كمنظمة األمن 
والتعاون األوروبية 1975، والتي تشمل 
56 دولة أوروبية، وتهدف الى التنسيق 
األمني، وحل النزاعات األوروبية، ودعم 
الدميوقراطية في أوروبا الشرقية، وهي 
منظمة إقليمية سياسية وليست حلفا 
عسكريا، كمنظمة حلف شمال األطلسي 

الناتو، الذي أنشــئ عام 1949 لغرض 
دفاعي فقط.

وهنا يجب أن نفرق بني التحالفات 
العسكرية واملنظمات اإلقليمية، فليس 
من الضــروري أن تكون كل املنظمات 

اإلقليمية أحافا عسكرية.
وفي أوروبـــــا أيضــــا قد جند 
منظمتني إقليميتني قـــــد يتشابكان 
في بعض الصاحيات، ولكـــــن جند 
السياسي  الطابع  احداهما يغلب عليها 
واالقتصادي كاالحتاد األوروبي 1992 
مقارنــة بالطابع العســكري الصرف 
كحلــف الناتو 1949، مــع ماحظة أن 
أعضاء االحتاد األوروبي )28( ليســوا 
بالضرورة أعضاء بالناتو )29(، فاألخير 

يشمل دوال غير أوروبية أصا كالواليات 
املتحدة وكندا وأعضــاء منظمة التعاون 
األوروبــــي ليسوا جميـعهم أعضاء 

باالحتاد األوروبـي.
العاقات  إذن، هناك شــبكة مــن 
االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة 
والدفاعيــة تديرها منظمــات إقليمية 
أوروبية متعددة، تهدف جميعها إلحال 
السام واألمن واالزدهار لشعوب القارة 

األوروبية.
ختاما، نحن بأمس احلاجة إلى منظمة 
إقليمية خليجيــة، تضم دول مجلس 
التعاون زائد إيران والعراق واليمن على 
غرار منظمة األمن والتعاون األوروبية، 
يتم من خالها التنسيق الســــياسي 
واألمني خلفض التوترات وحل األزمات 
التي تنشــأ، ورمبا نصــل إلى تعاون 
اقتـــصادي مثمر، بدال من الصراعات 
التي كلفت اجلميع خسائر  املزمـــنة 

مادية وبشرية كثيرة.
اخلاصة: بوجود املنظمة اإلقليمية 
املقترحة أو بدونهــا، مجلس التعاون 
اخلليجي بحاجة إلى تطوير آليات اتخاذ 
القرار وفــض النزاعات، باإلضافة إلى 
إعطاء كبار املوظفني فيه صاحيات أقوى 
من وزراء الدول األعضاء، وإال أصبح 

منظمة صورية ال تنفع.

تلبية ملا يتطلب املجتــمع املـــدني 
من تكامل لدور التنمية في الكــويت يبرز 
حتدي احلاجة امللحة إلى إنشاء وإجناز 
مركــز أبحاث متخــصص فـــي مجال 
اإلعاقة أسوة مبا هــو معمول بــه في 
كثير من الدول املتقـــــدمة يتــمثل 
الوقاية  هــدفه االستراتيــــجي في 
والتوعية من اإلعاقة وحتســني حياة 
األفراد ذوي اإلعاقة من خال األبحاث 
العلمية وأخلص مبررات احلاجة ملركز 
أبحاث مختص في اإلعاقة باخلماسية 

التالية:
1- تنامي اإلعاقة: دراسة علوم اإلعاقة 
بغموض أسباب بعض فئاتها وتداخلها 
ونــدرة أدوات التشــخيص للمراحل 
العمرية املبكرة واحلاجة لبرامج تدخل 
لفئات اإلعاقة جميعها، الســيما ذوي 
اإلعاقة اخلفية التي ال تظهر إال مبراحل 
عمرية متقدمة وأيضا طبيعة دراسة فئة 
من املجتمع مختلفة يتزايد عددها لها 
حاجاتها اخلاصــة وارتباطها باملجتمع 

تتطلب ذلك.
2- البــدء من حيث مــا انتهى إليه 

العلمية  اآلخــرون: توحيد اجلهــود 
والطاقات البشرية واالقتصادية وغيرها 
من خال تكوين مظلة شــاملة لقواعد 
البيانات في مجال  املعلومات وتطوير 
اإلعاقة لفهم اإلعاقة بشكل أفضل لسهولة 

اتخاذ الـقرار.
الوعي: املساهمة في نشر  3- رفع 
الوعي اإلعامــي واالجتماعي وتوفير 
التقبل  ثقافة  لتعزيــز  محتوى هادف 
والدمج ومعرفة احلقــوق والواجبات 
النفســية واالقتصادية  التكلفة  يقلل 

واالجتماعية وأيضا التعليمية، ويساهم 
الوعي في احلد من اإلعاقة وأســبابها 
والطرق الفعالة لرعاية ذوي اإلعاقة سواء 
داخل أســرهم أو في املجتمع ومتكني 

سهولة الوصول.
4- بيئة محفزة ومشــجعة لتنمية 
االهتمــام باألبحاث: متكــني الباحثني 
واملختصني واملدربني في مجال اإلعاقة 
خاصة ملا يقابل هذا املجال من صعوبة 
وتداخل على جميع األصعدة لتحسني 
اخلدمــات املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة 

من خـــال تبادل اخلبرات سواء من 
خـــــال تفعـــيل البحث العلمـــي 
وتأصيله وحتديد أولويات البحث من 
خال فهم اإلعاقــة وترجمة األدوات 
البحثية للبيئــة العربية وتنفيذ ودعم 
العلمية ونشــرها وتوفير  الدراسات 
مستلزماتها ومتابعة تطبيق نتائجها في 
مجال التشخيص والعاج والتدريب أو 
من خال تفعيل جائزة قيمة للباحثني 
لفهم اإلعاقة بشكل أجود حتفز اإلبداع 
الفكــري في هذا املجــال إلثراء العلم 
واملعرفــة من جميع البيئــات احمللية 

والعاملية.
5- التدريب والتعليم املستمر: خدمة 
األسر واملجتمع واملختصني في تصميم 
وترجمة وإعــداد برامج التدخل املبكر 
والبرامج التعليمية وبرامج التشخيص 
وآليات التدريــب الفعال وتفعيل دور 
االستشــارات وتســليط الضوء على 
التحديات احلديثة التي تنمو في املجتمع 
وتوحيد اجلهود التدريبية لضمان أقصى 
اســتفادة ملتلقي اخلدمــة من األفراد 

واملؤسسات واملراكز.

صدى األحداث

منظمة خليجية 
جديدة ونظام 
إقليمي موسع

عادل املطيري

»حتدي وإجناز«

جائزة
اإلعاقة!

Draljbly@hotmail.comد.عبدالعزيز أبوطفرة املطيري

 مقام ومقال

إال السعودية
hai200@hotmail.comهادي بن عايض

ً سقط سهوا

جدران ورقية

Twitter @Dr _ ghaziotaibi

د.غازي العتيبي

التوجهات الفكرية عند بعض 
النــاس خصوصــا املؤثرين في 
اضطراب فهــي ال حتدد نوعية 
رغباتهم بل جتد تناقضا تاما في 

طريقة إيصالها.
لغة  التخوين  ان يكون  والبد 
دارجة ان كنت معنا أو ضدنا وكأن 
ليس لإلنسان خيارا ثالثا مساملا.

منا من فكــره البد ان يكون 
متبوعا ملن هم أعلى منه شأنا أو 
علما أو ثقافــة، وهناك من يجد 
ان التفكيــر باألصل قصر على 
انه  العلماء واملفكرين، فهو يرى 
ليــس مطلوبا منه ان يفكر، وفي 
احلقيقة اخلوف من ان نفكر جعلنا 
عرضة أكثر للتطرف في أفكارنا 
وسلوكياتنا فلم يعد احلد األقصى 
له أهمية ألننا نستهلك املزيد من 
احلرية مبا نفعل ونقول فا حدود 
حتكمنا وهذا يقودنا دوما لنفس 
التطور  النتائج سواء في طريقة 

الشخصي أو االجتماعي.
وقلما جند وقفة جدية لإلنسان 

بينه وبني ذاته تعيده لصوابه.
فحني يفقــد األمل في تغيره 
يكون متشبثا بطريقة تفكير معادية 

لواقعه ونفسه أوال.
فاملدمن على سبيل املثال حني 
يريد التأهيل النفسي جتده يخاف 
نظرة املجتمع له ويجعلها أساسا 
لتحركاتــه وقد يرفــض العاج 
بسببها فيقول: ملاذا أتغير إذا فكرة 

الناس عني لن تتغير.
حني جنعل اخلير أو الشر هما 
مستوى الوعي لألفعال ستصبح 
العبادة بني جزر ومد، ألنك متى 
ألغيت اخلير ضخمت من الشــر 
ومتى اردت إلغاء الشــر خسرت 

اخلير. 
التقبل وحده هو من يوازن بني 
هذين املعنيني لنصل لركيزة اعتدال 
تهيئ لإلنسان ماذا يريد ان يختار، 
فا فائدة من ان ترغم أحدهم على 
الصح وفي نفســه اجنذاب نحو 
اخلطأ ألنك ستجعل قوله وفعله في 
تناقض تام وظلم لنفسه والعباد.
بني العمد والسهو ال ميكن ان 
جتد نفســك إنسانا مسؤوال عن 
أفكارك وطريقة ترجمتها للعالم إما 
انك ستذهب لإلنكار أو ستقف دون 
حياد. البد لك من ان تعرف إلى أي 
مدى أنت مؤثر وإلى أي حد تتأثر 
لتحجب عنك ظام دامس وتسمح 
للنور بالتسلل للداخل، وال تنسى 
أن الوصول متأخرا خير لك من 

ان ال تصل. 
وال شــيء يسقط ســهوا ما 
دمنا نختار مــا نفعل ونقول ما 
الذات  نقصد وحده الوضوح مع 
في ماذا تتبنى من أفكار هو من 
ينقي اإلنسان من جذور اخلوف 

ويجعله فردا فعاال وله صوت. 
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كل ٢٠٢٠ 
وأنتم بخير

احلرف٢٩ 

waha2waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

للحوادث املرورية املروعة تقارير عبر سجات الداخلية، 
والصحة، واإلعام، وجامعة الكويت، والشؤون االجتماعية، 
ومنابر األوقاف، ومسلســل طويل من الدموع واألسى، 
ولألسف الواقع على مدار الساعة للمحاوالت املطلوبة للحد 
من هذه األرقام املخيفة لتراكم أعدادها وأكوام خسائرها 
البشرية واملالية واملعنوية! والكل يرحلها لآلخر من شرائح 
املجتمع ومؤسســاته، وكأن احلاصل حزمة مسلسات 
لها ســابق وحالي وقادم! البد من احلديث عن هذا األمر 
وشرحه وطرحه لآلخرين لاستماع واالنتباه وتوصيل 

الكرة للطرف اآلخر وليس األخير!
مثال ذلك، قبيل بضع ســنوات أحد ضحاياها جنم 
رياضي كروي يزاول رياضته اليومية بأســبوع إجازته 
بعيدا عن صخب الضواحي السكنية وطرقها وشوارعها 
الداخلية واخلارجية، حيث تواجد )سواق اجلحيم ورواده 
ما بني ناري الطرق الواسعة وحاراتها، إما قاتا أو مقتوال 
بعجــات أو زوايا أو جوانب، أو أســفل أو أعلى احدى 
سيارات الوقت الضائع لتنهيك وما عندك أو فيك بحادث 
يتــردد كحديث التجمعــات والديوانيات وغيرها حتت 
عنوان حادث اليــوم املروري!( هذا ما حدث للمغفور له 
بإذن اهلل جنم حراســة مرمى أحد أنديتنا العريقة، ليس 
بساحة ماعبه لكنها أمام ممشى شاليهه اخلاص وبعده 
عن الناس ليأتيه القدر احملتوم مبوقع غير متوقع! ليكون 

ضحيته بجهود أحدهم إما مولودا أو مفقودا. 
وآخر تلك احلوادث للشــاب املهذب املؤدب املمارس 
هوايته وشباب حزمته املعتادة للدراجات الهوائية )القاري 
الرياضي( جلوانب جسر حضاري االجناز باسم رمز للدولة، 
طيب اهلل ثراه وجعل جنة اخللد مثواه، أميرنا الراحل جابر 
األحمد اجلابر، واملعتدى عليه بريعان شبابه عبدالعزيز 
عبداهلل املذكور مصطحبا كعادته أقرانه للتدريب اليومي 
بإحدى حاراته ليدخل مشاركا لهم برعونته وملهات نقاله 
صفوفهم ويكون نصيب الشاب املتدرب ضحية ذلك الفعل 
اإلجرامي ليدخله العنايــة املركزة بغيبوبته فاقد الوعي 
متكرر ومتنوع الكسور! با سبب والجريرة سوى طموح 
عدواني لقائد مركبة أهوج دمر معاني إنســانيته بثوان 
قليلة، ومأســاة ألهله وأحبابه بدموع احلسرة واأللم ملا 
حصل بجــدول حوادثه، ال منلك ونطلب من حضراتكم 
مزيدا من الدعاء لرب الســماء عودته ألهله وذويه ساملا 
بإذن اهلل، نسأل اهلل اللطف بأقران النفوس الزكية بشفاعة 

رسولنا احلليم. 
٭ خوش مقال كتبه في »األنباء« الثاثاء املاضي د.عصام 
الفليج، كما عهدناه ومثله ما احتوته املقالة من رأي د.محمد 
الياقوت، ال شك عملي وواقعي مطلوب قبل حادث ابننا 
املذكور، ونتمنى أن يرى النور با رتابتنا املعهودة وقيود 
ميزانياتنا املرصودة، للرمز الهندسي السياحي املعماري 
مبسماه اإلنساني )جسر الشيخ جابر األحمد اجلابر( طيب 
اهلل ثراه، وليكن املقترح تطوعيا واقعيا منطقيا يلبي حاجة 
مرتاديه والكل يفتخر فيه ال يواسيه أو يعزيه مستهتر 
هو أعلم باســتباحته وباويه؟! شــكرا دكتورنا عصام 
الفليج ودكتورنا محمد الياقوت مع مناشــدتكم تسريع 
األفكار لاستمتاع مبنجزات بادنا، ال تعزية مواطنيها 
وجترمي وافديها ملثل ما حدث وصار! متنياتنا ودعواتنا 
البننا بطل اجلبال الشامخات، ومجاهد رياضة الدراجات، 
وأول ضحايا جتارب جسور الهوايات، يابوعبداهلل املذكور 
واملعروف عن والدك كحداق أنه »قاهراليريور، ومروض 

الهامور« ..سامات. 

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب هذا األســبوع 
عن بدء حملة اعتقاالت وترحيل واســعة للمقيمني غير 
الشرعيني في باده، يذكر أن تعدادهم ال يزيد على %3.3   
من تعداد سكان أميركا البالغ 330 مليون مواطن يعيشون 
على مساحة شاسعة تبلغ نحو 9.5 مايني كلم2، ومعلوم 
أن االقتصاد األميركي هو األقوى في العالم بتريليوناته 
العشــرين، وان أميركا تتمتع بحظ وافر من كل أنواع 
الثروات الطبيعية ومنها البترول الذي تتصدر العالم في 
إنتاجه وتصديره، وهي متلك اكثر اقتصادات العالم تنوعا 
بني الصناعة والزراعة والتفوق العلمي، ووفقا لتيلرسون 
Tellerson وزير اخلارجية األميركي األسبق في لقاء له مع 
الـ CNN فإن أصول واستثمارات شركة جنرال اليكتريك 
تزيد على 26 تريليون دوالر، وتبلغ مساهمة بوينغ في 
االقتصاد األميركي 6 تريليونات دوالر، بينما بلغت عوائد 
مبيعات آبل Apple من هواتف iPhone في 2018 تريليون 
دوالر، ووفقــا لنفس املصدر فإن ميزانية كهرباء والية 
كاليفورنيا وحدها تعادل 32 ضعف ميزانيات دول اخلليج 
الست مجتمعة، ومن نافلة القول الذكر بأن الواليات املتحدة 

تتمتع باكتفاء ذاتي كامل في كل املجاالت.
في التوقيت نفســه تتعرض الكويت وقت كتابة هذه 
السطور ألعمال شغب واسعة يقوم بها عناصر من فئة 
املقيمني بصورة غير قانونية والبعض من البدون ويبلغ 
تعداد الفئتني نحــو 4.6%  من تعداد الكويتيني البالغ 1.4 
مليون نسمة، ويذكر ان تعليم 87%  منهم دون املتوسط، 
فيما تبلغ مســاحة الكويت نحو الـ 17.880 ألف كلم2، 
ويعتمد اقتصادها على النفط في  % 89 منه وال متتلك أي 
ثروات سواه وليست لها مصادر بديلة للدخل كالتصنيع 

أو الزراعة.
يقــول رئيس اجلهاز املركزي لتقييم أوضاع البدون 
ما مفاده ان أعداد البدون واملقيمني غير الشرعيني قفزت 
من 49 ألفا حتى بلغت 210 آالف قبل الغزو عام 1990 ثم 
انخفضت فجأة بعد التحرير الى 90 ألفا عام 1991 ومنت 
الى نحو 130 ألفا عام 2017، هذا التباين يدل على أن هذه 
الزيــادات غير طبيعية وانها مرتبطة بعوامل سياســية 
تســتقرؤها هذه الفئة فتزيد من اعدادها للضغط على 
الدولة التــي تقدم لهم ضمانات العيش الكرمي من تعليم 

وتطبيب وعمل وخدمات اجتماعية أخرى.
عند مقارنة أوضاع املقيمني غير القانونيني في الباد 
بأوضــاع أي من مواطني الــدول العربية املجاورة غير 
اخلليجية، جند انهم يتمتعون برفاه نسبي افضل بكثير 
من مواطني تلك الدول، ولعل هذا هو اهم أسباب متسكهم 
بالعيش على هــذه األرض الطيبة وادعاء االنتماء اليها، 
فالكشف عن جنسياتهم األصلية يحمل شقاء دائما لهم 
دون بارقة أمل في التحسن، لقد عجزت أميركا عن إيجاد 
حل لاجئني غير الشــرعيني على أراضيها فبادرت الى 
ترحيلهم حفاظا على الدولة األميركية، ونحن أحوج من 

أميركا لهذا النهج.

الســبب وراء  أعلــم  ال 
تفاؤل الناس الزائد عن احلد 
في مجلس 2020. طبعا ملن 
ال يعلم ســيكون البلد أمام 
استحقاق دميوقراطي جديد 
العام القادم بانتخابات برملانية 
ينتظر ان جترى في موعدها 
احملدد. التفاؤل املطروح الذي 
استغرب منه هو ان الغالبية 
يرون التغيير ســيصل الى 
نسبة 60%، معتقدين ان هذا 
التغيير ســيكون من صالح 
الذين سيعاقبون  املواطنني 
النــواب الذين يــرون انهم 

خذلوهم.
> > >

احلقيقة ان تغيير مجلس 
األمة ليس فــي الوجوه، بل 
حتى لــو تغيــرت الوجوه 
بنسبة 100% فاملشكلة ليست 
الذين ينالون  باألشــخاص 
ثقة متثيل األمة بل في نهج 
املؤسسة التشريعية ككل، وهو 
التنظيمي  امر عائد لشكلها 
وطريقة عملها، فالبرملان لدينا 
محكوم بتوازنات سياسية 
غير ثابتة االجتاهات، واألهم 
هو تدخات احلكومة بشكل 
دستوري في عدد من قرارات 

التصويت.
> > >

واألهم انــه ونظرا لعدم 
وجود احزاب معلنة وصريحة 
ومجازة قانونا، فسيستمر 
العمــل البرملاني بأخذ طابع 
الفردي، ما يجعل  االجتهاد 
القوة النيابية موزعة على 50 
نائبا، فدون وجود كتل برملانية 
متناسقة ودون وجود احزاب 
تنافس علــى نيل اكبر عدد 
مــن املقاعد، كما قلت العمل 
السياسي الفردي هو املسيطر، 
لذا سيستمر مجلس 2020 
بذات نسق وأسلوب مجلس 
2016، حتى لو بلغت نســبة 
التغيير 80 و90%، وسيبقى 
ذات األســلوب وان تغيرت 
القضايا املطروحة، فالتعاطي 
معها سيكون ضعيفا حتى لو 
أو  التغيير  النواب في  رغب 

بإحداث تغيير.
> > >

نعم، املتوقع ان تكون نسبة 
التغيير عاليــة، ولكن ليس 
الناخبني  بسبب عدم رضى 
عن نوابهم، بل لوجود تغيير 
في طريقة تنسيق املرشحني 
املبكرة في  التزكيــات  عبر 
بعض الدوائر وهو ما سيعطي 
مؤشرا على ان نسبة التغيير 
قد حسمت اصا في بعض 

الدوائر.
> > >

عامــة، اذا وصلنــا الى 
ان  انتخابات 2020، فأعتقد 
اكبر مما  التغيير ســيكون 
يتوقعه معظمنا، وكل 2020 

وأنتم بخير.

نقول »إذاعــة« ومصدر الكلمة 
»ذاع« وتعني فشا، وانتشر، وشاع 
بني الناس. فكل وسيط )ميديا( يسهم 
بإشاعة األمر وانتشاره بني العموم 
ينبغي أن يحمل صفة »إذاعة«. ذلك 
ان إذاعة الشيء تتحقق عبر وسائط 
مختلفة، وليست قصرا على الصوت. 
فذيوع األخبار )انتشارها( وذلك قد 
يشمل الطباعة والنشر والفيسبوك 
وامللصــق اإلعانــي. فالتلفزيون 
»إذاعة«  »إذاعة« مرئية، والصحيفة 
مقروءة. فلماذا نقتصر صفة »إذاعة« 
على احملطات الصوتية واملسموعة 
عبر أجهزة الراديو؟ مثل إذاعة الكويت 
أو إذاعة القاهــرة أو نحو ذلك من 

إذاعات.
> > >

نتحدث عن زميلنا صالح الشايجي 

ونقول انه كان يعمل »مذيعا« في إذاعة 
الكويت، وذلك خطأ شائع يشمل جميع 
املذيعني العرب. فاألستاذ الشايجي 
كان »يقرأ« األخبار للمستمعني عبر 
الراديو، وكذلك كان »يقدم« البرامج 
املختلفة في التلفزيون أو »اإلذاعة 

املرئية«. فهو »مقدم برامج« مثلما 
هو »قارئ أخبــار« أما مهنة مذيع 
فا وجود لها. ألنها أقرب ما تكون 
إلى »اسم فاعل« ال اسم مهنة، فكل 
من يذيع أمرا بني الناس فهو مذيع 
أو ذائع. فالناشر واملغني والصحفي 

مذيعون، و»الدالل« في سوق احلراج 
مذيع، هو اآلخر.

> > >
الطبيب أو املهندس مهن مازمة 
ألصحابها داخل وخارج دائرة العمل 
بعكس »مذيــع اإلذاعة« الذي ليس 
مبقدوره أن يشيع القصص أو يقدم 
البرامج أو ينشر األخبار بعيدا عن 
امليكرفونات والكاميرات وأجهزة البث. 
ومثلما يبدو فإننا، ومذ عرفنا أجهزة 
الراديو كنا، ولم نزل، نتكئ على لغة 
رخوة، ونتحدث بلسان أعوج تنقصه 
الدقة، فنطلق أسماء خاطئة، وال أحد 
يقدم على إصاح اخلطأ الشــائع، 
رغم معرفتنا بأن اللغة وعاء الفكر، 
وبعضنا يدرك خطورة تصدع الوعاء 
وضرورة رأب صدع اللغة وأهمية 

ترميم لسان العرب.

هل قعدت مع شــخص »ممل« 
وسوالفه مكررة وإذا ناقشته في أي 
موضوع يعتقد بأن ماعندك »سالفة« 
وهو الفاهم والفيلسوف...؟ بالتأكيد 
رأينا الكثير منهــم، فاحلل بنظري 
هو أن نعتبر هذا الشــخص »اململ« 
مثل »الرسيڤر« الذي في البيت نغير 
»احملطة« إلى أخرى »تسعدنا« فلماذا 
نركز على احملطات اللي فيها »غثة« 
وشــدة أعصاب وكذب، بينما هناك 
محطات كثيرة في هذا »الرســيڤر« 
فيها ما يسعدنا ويضحكنا ويشعرنا 
بأن »احلياة« جميلة، فاحلل هو عندنا 
فلماذا جنامل اآلخرين على حساب 

»مزاجنا«؟!! 
تروح بعض»الديوانيات« جتد فيها 
»ازعاجا« وكاما فاضيا وقيل وقال 
وهذا األمر ال يناســبك فاعتبر هذه 
الديوانية مثل »الرسيڤر« فغير احملطة 
فورا إلى ديوانية »أخرى« لتجد فيها 

سعادتك ووناستك، وقل دائما: القرار 
قراري وكافي مجامات على حساب 
صحتي، أضف إلى ذلك مواقع التواصل 
االجتماعي مثل تويتر فإنك جتد بعض 
»احلسابات« اللي تتابعها ترفع ضغطك 
إلى مليون بالسب والكذب واإلشاعات... 
فأفضل حل هو غير احملطة بأن تلغي 
متابعتها وابحث عن حسابات تشعر 

فيها بالسعادة واملصداقية وتضيف 
ملعلوماتك الكثير وصدقني ستشعر 
بأن »ضغطك« قد عــاد إلى وضعه 
الطبيعي، وكذلك »الواتســاب« جتد 
هناك بعض القروبات كأن بينها حتديا 
بكثرة الرسائل ومن هو األكثر بإرسال 
واتسابات إلى القروب والتي تسبب 
لك »إزعاجا« وصداعا دائما لدرجة أن 

هناك من يرسل باليوم الواحد أكثر 
من 100 واتســاب!! تبي ترتاح ضع 
أي قروب على وضع »الصامت« أو 
انسحب، وصدقني راح ترتاح من هذا 
اإلزعاج، كذلك هناك بعض املوظفني 
»يتحلطمون« بشكل يومي من الشللية 
في اإلدارة التي يعملون فيها دون أن 
تكون هناك »آذان« مصغية لهم فاحلل 
بيدهم غيروا »احملطة« وانتقلوا إلى 
إدارة اخرى أو وزارة أخرى فالعمل 
لن يتوقف بانتقالكم إلى مكان آخر فا 
تشغلوا تفكيركم وتزعجوا »أنفسكم«، 
ألن تلك الشللية في تلك اإلدارة لن 

تشعر بك أبدا واملتضرر هو أنتم.
أخيرا... اهلل ســبحانه وتعالى لم 
مينحنا تلك الروح لنعذبها باملجامات، 
نريد أن نتعلم فن التجاهل لكي نشعر 
بحــاوة الدنيا، قل: ســأحذف من 
»القاموس« كل من يزعجني ويؤذيني 
ويعكر مزاجي، سأغير احملطة فورا.

ألبنائه رجال القوات املســلحة على ضرورة 
عدم التهاون في أمن واستقرار الكويت، وذلك 
خال كلمة سموه أثناء لقائه أبناء رجال وزارة 
الداخلية خال شــهر رمضان املاضي، حتى 

أعلنت »الداخلية« عن كبح تنظيم إرهابي أقر 
أفراده بالقيام بعمليات تخريبية في دولة عربية 

شقيقة.
الكويت اآلمنة ال تقبل املساس بأمنها وال 

اجلهود الكبيــرة واحلثيثة لرجال وزارة 
الداخلية، وعلى رأســهم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح، 
محل فخر واعتزاز لكل أبناء الكويت، السيما إزاء 
العملية االستباقية التي قامت بها األجهزة األمنية 
املختلفــة والتي مت اإلعان عنها يوم اجلمعة 
املاضي، والقت تفاعا كبيرا من أبناء الكويت 
واملقيمني على أرضها الطيبة والدول الشقيقة 
والصديقة، معربني عن خالص شكرهم لرجال 
الوزارة، ضباطا وأفرادا، الجتثاث املخربني من 

كويتنا الغالية.
ونقول ال مكان للجماعات املخربة واإلرهابية 
في أرض الصداقة والسام واحملبة والتسامح، 
وأرض اإلنسانية لكل بقاع العالم بفضل حنكة 
وقيادة ربان سفينتنا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، والذي أكد مرارا وتكرارا 

التهاون فيه وكذلك أمن واستقرار الدول الشقيقة 
والصديقة، فهذه العملية االســتباقية ما هي 
إال برهان للجميع بأن أمن الكويت خط أحمر 
وال يجب التهاون فيه بأي شكل من األشكال، 
وان رجالها األوفياء سيظلون يبذلون ما في 
وسعهم لتحقيق استقرارها، وعلينا كمجتمع 
جميل متحاب أن نكــون قريبني أكثر فأكثر 
فيما بيننا وال نسمح لكائن من كان بالدخول 
بيننا ليضمر الشر لوطننا ومجتمعنا، ونسعى 
جاهدين للتحلي باملسؤولية الوطنية والتي هي 

صمام أمان الكويت.
أخيرا.. رســالتي أوجههــا لرجال وزارة 
الداخلية، إننا ننتمي إلى أوطاننا مثلما ننتمي 
إلى أمهاتنا، فالوطن أغلى ما منلك والذود عنه 
فخر وشرف ووسام، فاليقظة اليقظة أمام كل 
من تسول له نفسه العبث بأمن الباد والعباد. 

على الرغم من جترمي الكويت منذ سنوات 
إلنشاء األحزاب السياسية وذلك رغبة من الدولة 
في صيانة منظومة املجتمع وما خلطر احلزبية 
والطائفية على اســتقرار املجتمع والتجارب 
املريرة التي عانت منها دول بسبب األحزاب.

إال أنه مـــازال هناك من يطل علينا حتت 
مسمى تيار وحـــــركة وتتم ممارسة أمور 
حزبية ولكن دون تصريح قانوني بحت، وعلى 
الرغم من أن حدة هــذه التيارات خفت كثيرا 
عن قبل وباألخص بعدما مت جترمي الكثير من 
احلركات السياسية التي تتخذ من الدين مظلة 
لدغدغة مشاعر األفراد فيتم اعتناق أفكارهم 
وهم في حقيقتهم يرمون بالدرجة األولى ألهداف 
سياسية بحتة وهذه األهداف السياسية مداها 
واســع وأمانيهم لن تتحقق ليس ألجل شيء 
سوى ألننا في دولة قانون والدستور يحكمنا، 
وباألخص أن كل التيارات السياســية الدينية 
مبختلف املذاهب وليس فقط حكرا على مذهب 
واحــد بل بجميع املذاهب أثبتت فشــلها ومت 
جترميها وفق قوانني أعلن عنها منذ سنوات 
إال أنه مازال من يروج ألفكار حزبية منسلخا 

عن مفهوم املواطنة احلقة.
إن املشروع القومي الذي يطمح له كل مواطن 
يريد أن يعيش بسام هو أن نكون حزبا واحدا 
يسمى حزب الكويت ويكون هدفه امن الكويت 
واستقراره ويكون أفكاره نابعة من دعم ثوابتنا 
الدينية واألخاقية دون االلتفات الى أي أفكار 
او جماعات خارجية لن تكون ولن تهدف إلى 
حماية الكويت وأمنها واستقرارها، فهذا نحققه 
نحن ككويتيني بالتفاتنا حــول قيادتنا ونبذ 
احلزبية والطائفية ويكون هدفنا األول إعمار 
الكويت وازدهارها علميا واقتصاديا وسياسيا.

فلدينا الكثير من اخللل واملشاكل واألزمات 

ســواء على الصعيد العلمــي أو اإلداري او 
االقتصــادي، وهذا اخللل وهذه العقبات التي 
تعترينا بحاجة إلى جهود علمية مكثفة للحد من 
املشكات املتفاقمة بهذا اجلانب والتي بحاجة 
إلى خطط مدروســة وآليات وتقنيات البد أن 
تكون متوافرة لدينا حتى نســتطيع ان نعبر 

أمنيا واقتصاديا وحتى غذائيا إلى بر األمان.
هناك أزمات في اإلدارة كل يوم نكتشفها 
ونصطدم بها نريــد محللني إداريني وخبراء 
يعيدون هيــكل اإلدارة في األروقة احلكومية 
لدينا، نريد أمنا غذائيا، ففي الكويت ال يوجد 
أمن غذائي، فاألمن الغذائي ال يتحقق دون ان 

يكون هناك محصول زراعي يحقق اإلشباع 
الكافي ويلبي متطلبات السوق، فا توجد أغذية 
جيــدة تصنع بالكويت فمــا زلنا نعتمد على 
االســتيراد واحلكومة تبذل وسعها في سبيل 
حتقيق االكتفاء للمجتمع والبعد عن األزمات 

وهذا كله حتى تكون الكويت في مأمن.
لذلك أنا ادعو كل من يتشبث بأفكار حزبية 
وطائفية أن يفكر لنا كيف نطور التعليم؟ كيف 
نصنع جيا قادرا على اإلبداع واالبتكار؟ كيف 
تكون لدينا صناعة جيــدة؟ كيف نوفر حياة 
أفضل للمواطن الكويتي؟ أليس هذا أفضل من 
إقحام املجتمع بأزمات أو خلق أزمات ال تعني 
إال فئة من املجتمع؟ وهذه الفئة مع األسف ال 

تامس الواقع بخيالها.؟
البعض يقول نريد نصرة للدين وأنا أقول 
أن الدين منتصر منذ عقود والكويت بها أكثر 
عدد من املتدينني واملصلني وقوانينا إسامية 
ما عدا العقوبات الشــرعية وهذه بحاجة فقط 
لتعديل قانون اجلزاء إذن ما الذي ينقصنا لكي 
نفكر باإلعمار بعيدا إقحام الدين في التيارات 

السياسية؟
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