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إلى متى ســنظل في دوائر اخلالف والتوافق بني احلكومة 
والبرملان، وفي كلتا الدائرتني ال جند ما يعود بالنفع على الوطن 
واملواطن، فال اخلالف وال التوافق قد أفادنا خالل كل السنوات 
السابقة، ولم تستفد الكويت من هذه املواجهات البرملانية - احلكومية 
شيئا، اجلديد املتكرر هو ظهور مجموعة من الشخصيات في 
كل فترة أو في كل مرحلة، إلى متى سنظل في دوائر السفسطة 
السياسية والصراع دون أن ندرك أن الكل يزول وتبقى الكويت؟! 
إلى متى سنبقى في دوائر الطائفية والقبلية أحيانا والفئوية 
أحيانا أخرى، دون أن ندرك أن التفرقة هي النار التي تكمن دوما 
حتت الرماد، وتهدد بحرق املجتمع، وانهيار روابط األمن فيه، 
إلى متى؟! وإلى متى لن نستوعب كل التغيرات اإلقليمية والعاملية 
احمليطة بنا، والتي جتعلنا نخاف أكثر وأكثر على مستقبل الكويت 
ومستقبل األجيال القادمة؟! إلى متى سيظل احلديث عن سيطرة 
التجار، وبحثهم عن مصاحلهم اخلاصة، دون التطرق إلى كيفية 

املواءمة بني الصالح العام واملصالح الشخصية؟
إلى متى ســيظل احلديث يدور دون اخلــروج عن النقاط 
اجلدلية اخلاصة بسياسة جتار الكويت وشيوخها في مختلف 
املجاالت، دون أن نحدد في أي اجتاه تســير سفنهم، ودون ان 

نقرر ما هو الصالح لسفينة الوطن؟
إلى متى سنظل نتحدث عن الريادة الكويتية والتميز والسبق 
الكويتي، وفي كل يوم نــرى الكويت تتراجع في ركب التقدم 
والريادة؟ إلى متى سنظل نحلم بأن نرى الكويت مركزا جتاريا 
عامليا دون أن نتحرك بجدية لنرى ذلك؟ وإلى متى سنظل نتحدث 
عن خطة التنمية الكويتية الشاملة ومؤشرات الواقع تشير الى 
االجتاه املعاكس، والبيروقراطية والفساد اإلداري هو العنوان 

الرئيسي للمعامالت اليومية؟!
إلى متى سنظل نطرح األسئلة دون أن جند جوابا، وإلى متى 
سنظل جنعجع في مختلف األبواق اإلعالمية دون أن نرى طحينا، 
وإلى متى سنكرر التساؤالت وسندور في متاهات احليرة دون 
أن نصل إلى حل، ودون أن نهتدي إلى طريق قد يشعرنا بعدم 

اخلوف، ويقلل مشاعر القلق لدينا؟
إلى متى ســنظل في متاهات التكرارات والســؤال وتشابه 
املواقف دون أي جديد أو إحساس بالتقدم واخلروج من دوامة 
الالجديد في الكويت، إلى متى ســنظل فــي دوامات الصراع 
السياسي؟ إلى متى سنظل نتكلم عن متكني الشباب واالعتماد 
على مهاراتهم أو إمكاناتهــم، وال نرى من ذلك أثرا على أرض 
الواقع؟ وإلى متى سنتاجر بأحالم وطموحات شبابنا، وال نقدم 
لهم جديدا يساعدهم في بناء مستقبلهم ومستقبل الوطن؟! اهللا 
املســتعان، لم ولن نتعلم من كل العبر والدروس التي مرت بنا 

على مدار التاريخ.
وأخيرا: هذا املقال ليس من قبيل اليأس والقنوط، وامنا من 
قبيل البحث عن احلل للخروج من دوامات التكرار، التي أمتنى 

أال تصبح كلماتي هذه جزءا منها. يا رب سلّم سلّم.

أشياء عجيبة غريبة ال حتدث إال في وطني، ورسوم كالسموم 
تفرض، ال يعرف الوجه القانوني لفرضها إال اســتغالل حاجة 
املســتهلكني، والتعدي على جيوبهم، هذا ما جنده في رسوم 
الشحنات البريدية الشــخصية الصادمة لكل مواطن ومقيم، 

فالشركات باتت كاملنشار تقطع في كال االجتاهني. 
حرق جيوب املواطنني واملقيمني عبر تقاضي رســوم على 
تســلم السلعة أو الشحنة الشــخصية من اخلارج بعد سداد 
رسوم عليها عند اإلرسال لم يحدث في واحدة من دول العالم، 
واألنكى أن بعض الشــحنات يدفع عليها رسوم تقارب املبلغ 

املسدد عند اإلرسال. 
والسؤال املنطقي: بأي مبرر أدفع رسوما على شحنة مت الدفع 
لها مسبقا؟ بأي حق أو شرع أو قانون؟ ما يجري مهزلة ما بعدها 
مهزلة، في ظل غياب الرقابة على هذه الشــركات واملؤسسات 
املترابطة بها والسماح لها باقتطاع رسوم ظلما وعدوانا، دون 

أي وجه حق، فإما أن يتم السداد هنا أو في بلد اإلرسال. 
أحد موظفي شركات الشحن السريع قال: إن إحدى املؤسسات 
الكبرى متعاقدة مع اجلمارك وتتقاضى رسوما باهظة من أصحاب 
الشحنات الشخصية، حتى ولو كانت الشحنة «كمامة» بوزن 

ورقة إيه ٤، وال يستطيع أحد أن يقول لها ال.
هي إذن محرقــة جديدة ملقدرات النــاس ومبالغ مبتدعة 
لتفليسهم! لك أيضا أن تصف املوضوع بـ «التشليح» أو حتد 
للمنطق واملعقول وغصب بطريقة بنود مطبوعة على فواتير، 
ومن ال يعجبه هذا فلينطح رأسه في احلائط وليفعل ما يشاء. 
دولة خير مثل الكويت من املفترض أن تواكب دوال متقدمة 
جدا في خدمة البريد والشــحن السريع وتوصيل الشحنات 
لباب البيت كبريطانيا وأميركا، وأال تضع رقاب املســتهلكني 
حتت مقصلة شــركات القطاع اخلاص، فأين البريد احلكومي 
الذي ينافس ويقدم خدمات مميزة؟ أليس لدينا في كل منطقة 
مكتب بريد؟ ملاذا ال يقدم هذه اخلدمة ويســتقبل الشــحنات 
الشخصية من اخلارج دون أية رسوم؟ هل وصل التربح على 
رقاب املستهلكني لهذا احلد؟ أين احلكومة من حماية املستهلكني؟

القضية أن هناك استهزاء بالعمالء وتكسبا غير شرعي من 
جيوبهم، وما يزيد الطني بلة رداءة اخلدمة املقدمة من شركات 
الشحن السريع فهي بعيدة جدا وال تتواءم مع املبالغ الباهظة 
التي تتقاضاها في بلد اإلرســال، وبإمكاننا اكتشاف هذا من 
خالل إلقاء نظرة على صاالت انتظار املراجعني لنرى الكوارث، 
فهم ال ميتلكون صاالت محترمة للبشر وال يزيدون في عدد 

موظفيهم وال يتعاملون برقي واحترام مع املراجعني. 
زحام وخدمات ســيئة وانتظار لســاعات للحصول على 
الشحنة ما يدفعك لتفريغ يوم كامل لتسلم الطرد أو الشحنة، 
ولألسف بعض الشــركات ال يقدمون خدمة التوصيل إال إذا 
رضيت بتحمل الرســوم اخلاصة بالتوصيل للمنزل التي لم 

نكن نسمع بها من قبل. 
كل هذا ولدينا مزيد، فبعض الشحنات تصل ولكن ليست 
سليمة ففيها من التلف أو الكسر ما ال تتحمله الشركة، وترد 
السبب إلى املرسل، واحلقيقة رمبا تكون في التعامل التعسفي 
مع الشحنة وعدم االنتباه إلى محتوياتها فتتحول الفرحة إلى 
حسرة والسعادة إلى تعاسة، والنتيجة رميها في القمامة أحيانا. 
كلمني أحد مقصومي الظهور من املســتهلكني بأنه دفع ما 
يقارب ٢٧ دينارا مقابل شــحنة صغيرة ال تساوي قيمتها ٥ 
دنانير مع أنه مت دفع أكثر من هذه الرســوم في بلد اإلرسال، 
وبعد أن وصلت الشحنة إلى الكويت طلب منه دفع ما مجموعه 
٢٧ دينارا، كلها رسوم ظاملة قاهرة اضطر لدفعها كي ال يتفشل 

أمام من أرسلها له.
آخر الكالم: اليوم نرى حتركا مشــكورا من بعض النواب 
جتاه قضية متس هذا املستهلك املسكني، والذي يريد وأمثاله 
معرفة من يســلب أموالهم بطريقة مقننة مقززة، ما الشركة 
التي حترقهم وحترق ما في جيوبهم، نريد وضع حد للعيون 

احململقة في أرزاق املواطنني واملقيمني.

بالوزراء  الكثيــرون  يتأمل 
الوزارية  عند توليهم ملناصبهم 
ويترقبــون إصــالح ما ميكن 
إصالحه في الوزارة واملؤسسات 
التابعــة وتعديــل البوصلة الى 

االجتاه الصحيح.
إال أن أغلب الوزراء يصدمون 
بالواقع املرير من التسيب والفساد 
اإلداري املتراكم والبيروقراطية 
والروتني، ومقاومة التغيير من قبل 
قياديي الوزارة الذين يجلسون 
على كراسيهم قبل تولي الوزير 

ملهام وزارته.
ويعيش الوزير في دوامة بني 
اللجان الوزارية الطويلة وضغوط 
بعــض النــواب االنتخابية من 

معامالت وتعيينات وغيرهما.
الوزير املشكالت  كما يواجه 
املهمة والعاجلة، ومحاولة حتقيق 
اإلجنازات القصيرة املدى ليحقق 

التوازن السياسي والشعبي.
وفي ظل هذه األجواء املضغوطة 
ال يجــد أغلب الــوزراء الوقت 
للتفكير االســتراتيجي  الكافي 
والتخطيط للمســتقبل وإيجاد 
احللول املستقبلية وتطوير الدولة.

أغلب الوزراء يرثون تركة ثقيلة 
ومشبعة تلهيهم عن التخطيط بعيد 
املدى، وهو األمر الذي يجعلهم بني 
مطرقة الواقع وسندان املستقبل.

وأول من يتصدى للوزير اذا 
أراد أن يتــرك بصمة إصالحية 
هم الصف الثاني ومن يليه من 
قيادات الوزارات الذين عاشــوا 
في كنف الفساد والتسيب اإلدارة 
حتى اعتادوا عليه وبعضهم صار 

جزءا منه!
احلقيقة هــي انه لن نتطور 
كدولة في ظــل النظام احلالي، 
فال بد من تغييــر الواقع حيث 
يأتي فريق حكومي من الوزراء 
منســجم مع متطلبات املرحلة، 
ويعملون بروح واحدة وبخطة 
استراتيجية تساهم في انتشال 

الدولة وتطويرها.
فاملطلوب ان تطلق يد الوزير 
ليزيل  اإلصالحي فــي وزارته 
كل العوائق التي تعترض طريق 
التطوير واإلصالح، ليحقق التغيير 
املنشود ويبعد القيادات املترهلة.
وكما يقول اينشــتاين: «من 
السذاجة االعتقاد بأن العقلية التي 
خلقت املشكلة ستساهم في حل 
هذه املشــكلة»، وهذا ما ينطبق 

على نظامنا الدميوقراطي.

انتهت مؤخرا أشــهر احلجر 
الثالثــة على منطقتــي اجلليب 
انخراط  أيام  واملهبولة، وبــدأت 
قرابة النصف مليون نسمة مرة 
أخرى في البلد ليتنفسوا احلرية 
وتعديــل أحوالهــم االقتصادية 
واملادية عالوة على اآلثار النفسية 
السلبية املصاحبة ملدة احلظر الكلي 

الطويلة.
واآلن صرنــا في مواجهة مع 
طبقة عماليــة متواضعة الثقافة 
تعانــي من قلــق واكتئاب حظر 
دام مدة طويلــة بجانب ضبابية 
مســتقبلهم املهني، لذا يجب أن 
تعــي الدولة أنه في حلظة رفعها 
احلظر الصحي بدأ معها توجس 
أمني مصحوب بحاالت االكتئاب 
لغالبية غير مثقفة ذات وازع ديني 
منخفض، وهذا ما دل عليه حاالت 
االنتحار التي أصبح ال يخلو يوم 
من ذكر زاهق لروحه من العمالة 
والتي أثبتت آخر إحصائية رسمية 
التزايد املطرد في ظل أزمة كورونا، 
فريق من ضعاف العقيدة واملبدأ 
اجته نحو إنهاء حياته، وأما الفريق 
اآلخر الذي يحمل نفس املواصفات 
بزيادة انعدام الذمة والضمير فاجته 
إلى السرقة بنهب احملالت املغلقة 

والبيوت املوصدة.
املشكلة نتمنى انتهاءها صحيا 
لكن باقية وتتمدد أمنيا ومجتمعيا 
ليأتي دور رجال الداخلية واملعنيني 
العمالة  بالشؤون حلل مشــكلة 
بجدية فأمن البلد أمانة في أعناقكم.
على الهامش: كــرة الثلج لن 

تصغر بذاتها.

تفسير ســبب النفاق االفتراضي 
الذي نعيشــه، فكلنــا مثاليون 
العلن وانتم  وجميعنا مالئكة في 
التواصــل االجتماعي، في  رواد 
احلقيقة نحن ندعي املثالية ونحن 

أبعد ما نكون عنها.
الشرسني  املؤيدين  أتذكر احد  ٭ 
للحراك ٢٠١١ لم تبث كلمة إال وألقاها 
في ذمته ضد السلطة ومن يواليها، 
وسألته ذات يوم: «إذا كنت بهذه 
الذي  بلدك والفساد  احلرقة على 
تعاني منه، فلم تذهب صباحا فقط 
لتثبت حضــورك في مقر عملك 
وتعود وال تــؤدي أي عمل يذكر 
مقابل ما تتقاضاه من راتب؟»، فقال 
لي بنبرة ملؤهــا الثقة: «يا عمي 
صلي على النبي البلد كلها ماشية 

بهذه الطريقة».
حتى يتساوى ما نقول في العلن 
وما نقول خلــف األبواب املغلقة 
ســنكون مجرد ممارسني للنفاق 

االجتماعي في أفخر أنواعه.

في رفع القيود وعودة احلياة إلى 
الســيطرة على  طبيعتها ففقدت 

ڤيروس كورونا (كوفيدـ١٩).
 فالوعــي في املجتمع الكويتي 
الكويتيون جيدا ما  جيد، ويعرف 
مير به العالم اآلن ويضعون كامل 
ثقتهم بسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ووزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح وبالصفوف 
األولى من العاملني في الطواقم الطبية 
والفنية واإلدارية لكي نتجاوز جميع 
املراحل بســالم وتعود من جديد 
احلياة إلى طبيعتها ونحن مجتمعني 

بصحة وعافية.
حفــظ اهللا الكويــت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه.

وقد يكون هذا املنزل باألساس الذي 
قام بشرائه الزوج أو األبناء من حر 
مالهم، ماذا لو استفاد األبناء من راتب 

والدتهم التي وافتها املنية؟
الكثير مــن املواطنات تزوجن 
بأشخاص ذوي شهادات عالية من 
دكاترة وأطباء ومهندســني وجتار 
ومديرين وحاالتهــم االجتماعية 
واملالية ميســورة وال يرغبون في 
االمتيازات، ولكن من حق املواطنة 
الكويتية اكتساب حقوقها مساواة 
باملواطن الرجل. ال نستطيع التعميم 
بــأن كل من تزوج مواطنة كويتية 

طمعا بها.
ملاذا تعاقــب املواطنة الكويتية 
كونها اختارت شريك حياتها، وكم 
الى بلدان  الكويتيات غــادرن  من 
أزواجهن، أليس من األولى االستفادة 
من أبنائهن في الوظائف أو على األقل 
توجيه جتاراتهم داخل البلد عوضا 

عن هجرتهم الى اخلارج.
ماذا لو مت جتنيسهم؟

دراسيني.
السنغافورية أطلقت  احلكومة 
نظاما تعليميا جديدا بشعار(تعليم 
أقل، معلومات أكثر) وهو يركز على 
االعتماد على جودة التعليم وليس 
على كميته. والوالدان يشكالن جزءا 
مهم مــن العملية التعليمية لديهم، 
أبناءهم  اآلباء يسجلون  و٧٠٪ من 
بدروس تقوية بعد املدرسة، الطلبة 
من عمر ست ســنوات إلى ثماني 
سنوات ال يتم تقييمهم باالمتحانات، 
بل يركز النظام التعليمي في هذه 
الفترة من العمر غرس مفهوم التعلم 

الذاتي لدى الطالب.
التعليــم حريصة على  وزارة 
التقليدية  النظــرة  القضاء علــى 
الطالب  للدرجــات وربط جــودة 
مبفاهيم أشــمل وأعظــم من هذا 
املفهوم، وهي حريصة على التخفيف 
قدر املستطاع من التوتر الذي تسببه 
االمتحانــات، وعلى الرغم من ذلك 
تعتبر ســنغافورة ثالث أكثر دولة 
من حيث الوقت الذي ميضيه الطلبة 
بحل الواجبات املنزلية، وطبعا جعلت 
من العمل في املجال التعليمي مغريا 
ماديا لذلك استطاعت سنغافورة أن 
تستقطب أصحاب العقول للعمل في 
هذا املجال، وحترص وزارة التعليم 
أن جتعل من التعليم والتعلم شيئا 
يدخــل الفرح على قلــوب الطلبة 
وحتببهم قدر املستطاع في العلم.

ازدواجية الشخصية،  حتدث عن 
وحدد املتدين الفاســد او الفاسد 
املتدين، فهو كشخصية من جهة 
الصلوات وفي ذات  محافظ على 
الوقــت يكــذب ورمبا يســرق، 
التي  واالزدواجية في الشخصية 
حتدث عنها الــوردي ال تختص 
بالشــخصية العراقيــة فقط بل 
انها ممتدة إلى العموم، وفي هذه 
املتناقضة جزء من  االزدواجيــة 

وبصحة جيــدة، ال نريد ان يفلت 
الزمام ويحدث عدم السيطرة، كما 
حدث في نيوزيلندا وكوريا اجلنوبية 
وغيرهما من الدول التي استعجلت 

ولكن يتبع مستندات والده.
ماذا لو قامت احلكومة على األقل 
بإعطائهم إقامة دائمة وتسجيلهم في 
التأمينات االجتماعية وإعطائهم حق 

األولية في التعيني.
لو قامت احلكومة بتغيير  ماذا 
القانون والسماح لهم مبيراث والدتهم 
في حالة الوفاة من تسجيل منزلهم 
الى أسمائهم مباشرة دون حتويلها 
بيعها،  أو  ألسماء كويتيني آخرين 

الطلبة حلول  وتنصب على تعليم 
للمشاكل التي ستواجههم في احلياة 

العملية.
هناك حصص دراسية مخصصة 
لوضع الطالب مبشاكل افتراضية من 
احلياة العملية وجعل الطالب يحلون 
هذه املشاكل ووضع أفضل الطرق 
العملية لتجاوزها. ويرتكز التعليم 
السنغافوري على االمتحانات، وكل 
احلصص تتمحور حولها وطريقة 
حلها بالشكل السليم، عندما عرفت 

وزارة التعليم السنغافورية 
الطلبة حســب  أن تصنيــف 
معدالتهم يســبب ضغطا وحتديا 
يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية 
لدى الطلبة أوقفت هذا التصنيف، 
الدراســي في  العام  وباملناســبة 
ســنغافورة يبــدأ بيناير وينتهي 
في نوفمبــر، ويتكون من فصلني 

فما نراه من ازدواجية بني ما 
يقال في العلن وبني ما يقال خلف 
األبواب املغلقة هو سبب التناقض 
الذي نشعر به، فإذا كان كل هؤالء 
في تويتر وانســتغرام وسناب 
الفاســد؟!، من  مثاليني فمن هو 
هو احلرامي؟! من هو الذي يعطل 
املعامالت؟! من هو الذي ال يفتح 

باب مكتبه أمام اجلمهور؟!.
الكاتــب العراقي علي الوردي 

األخرى بسالم والسيطرة املستمرة 
على ڤيروس كورونا (كوفيدـ١٩)، 
تتباعد األجسام وتتقارب القلوب، 
نبتعد اآلن لنتجمع غدا بسالم وأمان 

املواطنة؟ وملاذا احلكومة ترى اليأس 
والبأس بعني ابنتها املواطنة حسرة 
على فلذات أكبادها وال تبادر بحقها 
أسوة بغيرها. وكل هذا اإلجحاف 
ملجرد أخذ قرارها من الزواج بغير 
مواطن؟ كم وكم عانت املواطنة وذاقت 
مرارة احلياة عندمــا ترى أبناءها 
املــدارس واجلامعات  يعانون في 
والعمل والزواج مــن نظرة الغير 
(ألبنائها) الكويتي شــكال وروحا، 

على الطريــق الذي أدى إلى تطور 
جميــع األمم، أال وهو طريق العلم 
والتعلم. ومنها عرفت سنغافورة أن 
اإلنسان هو االستثمار األفضل، لذلك 
تقوم بإنفاق خمس مدخولها السنوي 
على التعليم، ولهذا أصبحت نسبة 
األمية فيها أقل من ٣٪، ومستوى 
الطالب السنغافوري األفضل عامليا، 
وهو أعلى من مستوى الطالب الثاني 
على العالم بـ ٢٠ شهرا من دراسة 
الرياضيات و١٠ أشهر باإلجنليزية، 
وتتنافس املدارس السنغافورية مع 
أفضل املــدارس العاملية من حيث 
املســتوى العلمي واملدارس هناك 
متنوعة فتختلف مبنهجها على حسب 
ميول الطالب، واملناهج السنغافورية 
تعتبر من األفضل على مســتوى 
العالم فهي سهلة الفهم تضمن جودة 
عالية من الفهم واملخرجات التعليمية 

ما نقوله عالنية وعبر منصات 
التواصل االجتماعي مغاير حتما 
غالبا ملا نقوله خلف األبواب املغلقة، 
وهذه حقيقــة مطلقة، ففي العلن 
نحن مثاليون جدا، بل نكاد نصل 
إلى حد الكمال في بعض النقاط التي 
نعلق عليها، وفي حقيقة األمر، األمر 
ال يعدو كونه ممارسة أحد أنواع 
النفاق االفتراضي، متاما كما هو 
احلال مع النفاق االجتماعي الطبيعي 
الذي ميارس منذ مئات السنوات، 
الفارق ان هذا رقمي، مثلما نقول 
«محشوم» لشخصية أثيرت حولها 
شــبهات جتاوز، وتتكــرر كلمة 

«محشوم» في الطالعة والنازلة.
و«محشوم» لغير الناطقني باللغة 
الكونية الكويتية تعني «منزه عن 
فعل ما اتهم به»، وهذه إشــكالية 
النفــاق االجتماعي  فنحن وأمام 
الطبيعي «مو خالصني»، فما بالكم 
إذا اجتمع النفاق االجتماعي الطبيعي 
مع النفاق االفتراضي؟! هنا الكارثة.

لقد شــاهدنا وعشــنا جمعيا 
تأخر احلكومــة وتأجيل االنتقال 
للمرحلة الثانيــة من خطة العودة 
الى احلياه الطبيعية واالنتقال إلى 
أســبوع إضافي لتقييــم الوضع 
العام، وذلك بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا (كوفيدـ١٩) في املرحلة األولى 
مبناطق السكن اخلاص بني املواطنني، 
وجاء التأخير باالنتقال إلى املرحلة 
الثانية ملصلحة املواطنني واملقيمني، 
على قول املثل «كل تأخيرة وفيها 

خيرة».
وتراهن احلكومــة على وعي 
الكويتي واملقيمني على  الشــعب 
أرض الكويت الطيبة لتجاوز املرحلة 
األولى واالنتقــال إلى مرحلة تلو 

ماذا لــو التفتت احلكومة بعني 
الرأفة إلى أبنائهــا أبناء املواطنات 
الكويتيات الذين ال يرون وال يعرفون 
وطنا آخر سوى الكويت، الذين ولدوا 
وترعرعوا ودرسوا وماتوا ودافعوا 

عن الكويت حبا ووالء لها.
ماذا لو تخير االبــن أو االبنة 
وســمح لهم القانون بطلب الرغبة 
في جتنيس أبناء الكويتية أســوة 
بزوجة الكويتي التي ال أساس لها 
باملواطنة ال شكال وال لونا وال والء 
وال لغة وال موطنا وبعيدة كل البعد 
عن عاداتنا وتقاليدنا واحلفاظ على 

لهجتنا الكويتية اجلميلة.
مــا لو أضاف أو عــدل قانون 
الكويتية مبادة جديدة  اجلنســية 
لتجنيس أبناء الكويتيات دون شرط 
الوفاة أو الطالق البائن للزوج، أليس 
من حقها أن تعيش مع أسرتها من 
زوج وأبناء معا بسعادة دون هذه 

الشروط؟
ملاذا قانون اجلنسية مجحف بحق 

جزيرة سنغافورة أصغر دول 
شرق آسيا ومن أشهرها، ال توجد 
فيها أي مقومــات للنجاح، وعلى 
الرغم من أن تعداد سكانها ال يتجاوز 
املاليني اخلمسة إال أنها دولة عبارة 
عن خليط من األعــراق الصينية 
واملاالوية والهنود وآســيويني من 
ثقافات مختلفة. ٤٢٪ من سكانها هم 
من األجانب العاملني أو الدارسني، 
وتعتبر ســنغافورة ثالث دولة في 
العالم من ناحية الكثافة السكانية. أما 
الديانات في سنغافورة فمتعددة، منها 
البوذية وتشكل ٣٣٫٣٪ من السكان 
والالدينيون ١٧٫٠٪ واإلسالم ١٤٫٧٪ 
والبروتستانت ١١٫٣٪ والكاثوليكية 
٧٫١٪ والطاوية ١٠٫٩٪ والهندوسية 
٥٫١٪ وآخرون ٠٫٧٪، وفوق هذا املزيج 
العرقي الديني ال توجد فيها موارد 

طبيعية تذكر.
الكتابة عــن التاريخ واملعجزة 
االقتصادية الســنغافورية يكاد ال 
ينتهي، لكن أهم ما يجب ذكره حتى 
نتخيل حجم املعجزة أنه كان الناجت 
اإلجمالي احمللي لســنغافورة عام 
١٩٦٩ ال يتجــاوز ٥١١ دوالرا فقط، 
الرغم من صغرها  وهي اآلن على 
متتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم، 
وال يتحقق هذا إال بوجود عقليات 
تطوريــة صادقة تهتم ببناء الدولة 
واإلنسان، فعندما تسلم (لي كوان 
يو) رئاســة الدولة اختار أن يسير 
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