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ال يشك أحد في حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد على أهمية وقف الهدر املالي للدولة وتأكيده على 
ضرورة تضافر اجلهود الرقابية في احلفاظ على املال العام 

والعمل على مواجهة الفساد.
سمو الرئيس، مهما قيل من تصريحات واجتماعات تتعلق 
بهذا الشــأن فلن تكــون لها أهمية بل مجرد تكرار ســمعه 
املواطنون مرات عديدة من حكومات ســابقة، إذا لم يصاحب 

ويقترن باألفعال احلازمة.
سمو الرئيس، مطروح منذ فترة ليست بالقصيرة قانون 
الدين العام الذي يقدر مبليارات الدنانير دون أي توضيح لهذا 
الديــن بل واألدهى هو ما مت التصريح به من أن امليزانية لن 

تكفي سوى لرواتب أشهر قليلة.
سمو الرئيس، أنا كمواطن أو وافد، أتبع التعليمات واإلجراءات 
االقتصادية مجبرا ال مخيرا إذا فرضت بأي شكل من األشكال، 
وبالطبع الدين العام ألي دولة ليس باألمر املستغرب وهو خيار 
اقتصادي تلجأ إليه الكثير من الدول على حد سواء ولكن في 
الكويت، نعم انه أمر مســتغرب نتيجة للفوائض املالية ولكن 
الهدر العام ضيعها ولم يتبق ســوى االستثمارات اخلارجية 

والتي هي الضامن للمركز املالي للكويت عامليا.
وعليه، أرجو ســمو الرئيس أن تقف أمــام الهدر املالي 
بإجراءات استثنائية تتطلب قرارا حازما بوقف كل االمتيازات 
وان تبدأها بنفســك كقدوة للوزراء واملستشــارين وكبار 
املســؤولني واملكافآت الســنوية للموظفني، وكذلك الرواتب 
واملميزات االستثنائية لفئات متعددة من موظفي الدولة وزيادة 
الرسوم املالية على أمالك الدولة وإيقاف الوفود الرسمية في 
حدودها إال للضرورة القصــوى، حيث أثبتت أزمة كورونا 
أهمية وســهولة عقد االجتماعات عبر التواصل اإللكتروني، 
وغيرها من أبواب الهدر وإيقاف بدالت اللجان وبنود الهدايا 
وخدمات الفندقة في الوزارات والهيئات والسيارات والبنزين 
املجاني إضافة إلى املشاريع غير الضرورية املعني بها مجلس 
التخطيط وتخفيض ميزانيات الوزارات والهيئات احلكومية 
وفتح مجال التنافس العاملي للمشــاريع الكبري دون وجود 

الوكيل للتوفير على ميزانية الدولة.
والبد من وقف الهبات والقــروض للدول ألننا أمام أمر 
اقتصادي مالي استثنائي يتطلب حزما وإجراءات استثنائية، 
وإال كيف اقنع املواطن ان لدي عجزا ماليا واستنزاف االحتياطي 
العام وكبار مسؤولي الدولة وفئات متعددة كثيرة من املوظفني 
في بحبوحة من العيش الرغيد! وامليزانية مفلسة! هل نقترض 
لتسديد تلك املميزات واملكافآت؟! واآلن امليزانية بحاجة إلى 

دين عام! 
تلك اإلجراءات يا ســمو الرئيس حتتــاج إلى قرار حازم 
جــازم وأثناء الوفرة املالية لم تقصر الدولة مع مواطنيها في 
إقرار املميزات املالية ومكافآت ال تعد وال حتصى ومع الدول 
األخرى، اما اآلن فالبد من اقصى درجات ترشيد اإلنفاق لنبدأ 

صفحة جديدة وعلى أسس علمية لإلنفاق.
سمو الرئيس، من حق احلكومة مترير قانون الدين العام 
ونحن كمواطنني ان كان لنا اعتبار من حقنا أيضا أن نعرف 

أين ستذهب أموال الدين العام؟!
ســمو الرئيس، إقرار الدين العام بأي مبلغ وبأي صورة 
سيرى النور عن قريب ألنه ليس هناك حل آخر لتوفير املال 
للميزانية العامــة، ولكن إن لم تكن هناك رقابة مالية صارمة 
لبنود الصرف أقولها إن حبل الدين سيســتمر إلى أن يبلغ 
ال سمح اهللا إلى حد استنزاف كل احتياطات الدولة وتسييل 

أصولها اخلارجية وهذا ما ال نريده!

ليست أليام وال ألشهر بل لســنوات واألغلبية تشتكي 
من «بنك االئتمان» وكيفية معاملتهم ملراجعيهم.. وعندما أتت 

جائحة (كوفيدـ١٩) اتضح للكل احلقيقة..
لن تكون سطورنا موجهة لشخوص معينة في هذا القطاع 
احلكومي الذي قام على أســاس تســهيل العديد من حقوق 
الكويتيني على الدولة، سواء أكان القرض للزواج أو للمسكن، 
حروف مقالتنا اليوم تسلط الضوء على نقاط محددة تكاثرت 
الشــكوى منها دون حلول جذرية لها، بل جند في كل يوم 

تزداد سوءا، واحلل محلك سر!
*سئمت سطورنا من الكتابة في كل عام عن تأخير حتصيل 
األقساط املطلوبة من املواطنني مع العلم بأن جميع الوزارات 
تقوم باالستقطاع من رواتب املوظفني شهريا املبالغ املستحقة 
عليهم لبنك االئتمــان، ورغم هذا إال أن البعض عندما يريد 
استخراج شــهادة ملن يهمه األمر من بنك االئتمان يجد أنه 
عليه «Block» والســبب أن موظفي وأجهزة بنك االئتمان لم 

يقوموا بالتحصيل!
*جائحة كوفيــد -١٩ منذ بدايتها توقف العمل في جميع 
اجلهات احلكومية ومنها بنك االئتمان، كما توقف البناء، وها 
نحن اليوم بدأت عجلة احلياة تدور وبدأ البناء لكن مع إيقاف 
التنفيذ! والسبب بحسب بعض من أرسلوا لي شكاواهم أن 
البنــك لم يعط لهم الدفعة املالية املســتحقة! وعند املراجعة 
لالئتمان ســواء بالذهاب أو عن طريق «Online» ال يوجدون 

«احلل والرد» إلى أن أصبح املسكن في محلك سر!
*املراجعة واملراجعون.. طبعا البنك الرئيســي مغلق مع 
العلــم أن البنوك جميعها في منتصف اجلائحة بدأت بالعمل 
واجلهــات احلكومية أيضا بدأت بالعمــل اجلزئي لكن املقر 
الرئيسي لبنك االئتمان «غير» الظاهر إلى اآلن لم تصل إليهم 
القرارات الوزارية بكيفية العمل والدوام.. املراد يتوجه املراجعون 
لألفرع ونخص كبار السن وذوي اإلعاقة للفرع املخصص 
لهم ولألسف تكون اإلجابة: ال مو هذا الفرع.. اهللا املستعان!

*كالكيت ثاني مرة: املراجعة واملراجعون، يدخل املراجع 
املوقــع اإللكتروني للبنك وال يجد حلــوال وال ردودا على 
استفساراته، فالبعض كتب لي أنه عند الدخول ووضع جميع 
البيانات ال يجد احلــل أو اإلجابة، فيذهب إلى أحد فروعهم 
بعد أخذ موعد «وهذي نقطة ثانية»، لكنه عند املراجعة يفاجأ 
من رد املوظف «ال أخوي هذا الفرع لكبار السن واملعاقني»... 

شر البلية ما يضحك.
*املواعيد.. حّدث وال حرج، األغلبية كتبوا لي أن املواعيد 
«طق أعصي عليها»! واألغلبية األخرى كتبت: بأن السيستم 
«طايح»! واألغلبية موعارفني يأخذوا موعد والسبب أن البعض 
منهم ليس بخبراء في األنظمة اإللكترونية اجلديدة! وغيرها 

من أسباب واحلل أن البيت أصبح مع وقف التنفيذ!
مسك اخلتام: رسالة إلى مسؤولي بنك االئتمان:

١- ما تقومون به من عمل ليس بصدقة على أبناء الكويت 
بل هذا أحد حقوقهم على الدولة.

٢- على فكرة أنتم لستم ببيت زكاة، ألن ما تعطونه للمواطن 
من مبالغ مادية يرجع لكم من خالل استقطاعات شهرية، نعلم 
أن القسط بسيط ولكن كرامة الشعب الكويتي غالية وعالية.

لم يحتل منصبا مرموقا، ولم يكن من 
أهل الثراء والوجاهة، بل إن اإلعاقة البسيطة 
التي ابتاله اهللا بها من طفولته، أعطته ملكة 
رسم االبتسامة على وجوه الناس، ينزع 
من القلوب املكلومة همومها، ليزرع مكانها 
رياحني األمل، محبوب من جميع الناس، 
وهو شغوف بحبهم. له قفشاته الضاحكة 
ومداعباته البريئة، دائما روحه مرحة، خدوم 
يحب اخلير، مداعباته فطرية ممزوجة بالدعاء 
للناس باخليــر والبركة ان يرزقهم بيتني 
في الدنيا وفي اجلنة، وان يرزقهم الذرية 
الصاحلة، وسبحان اهللا له كرامات واشتهر 
باستجابة الدعاء بفضل من اهللا، حتى أن 
امرأة عقيم حرمت الذرية ســنوات طلبت 
منه الدعاء، ولم متض ســنة حتى رزقها 
اهللا تعالى ذرية جميلة، فأهدته قيمة سيارة 
جديدة وفاء لنذرها! وهكذا رغم بساطته 
فقد كان مطلوبــا للدعاء والنذور إلى اهللا 
تعالى لقضــاء احتياجاتهم، وللتفريج عن 
كربهم، لثقتهم بأن قلبه ابيض ولســانه 

صادق، ونيته صافية.
يعشق أرحامه ويتواصل معهم، وعنده 
يوم اخلميس يــوم مهم ومقدس ألن في 
ليلته لقاء خاالته وأرحامه في بيت احلجي، 
ويوم األربعاء هو يوم ديوانية عيال خالته 

أبناء املرحوم جعفر العلي.
يقول عنه قريبه نوري: رحمك اهللا يا 
رائد حسني الصايغ، أيها احملب هللا ولرسوله 
وألهل بيته صلوات اهللا وسالمه عليهم، واهللا 
ال أنساك عندما كنت تستقبلني باألحضان 
وبالتحية والسالم مع الُقبل على اخلدين 
ثم تقف في وسط الديوانية تصيح بأعلى 
صوت صلوات على محمــد وآل محمد، 
ليرددها احلاضرون، فتدخل فيهم وبينهم 
البهجة والراحة، ناقالً لهم سالم وحتيات 
األهل واألصدقاء، ثم تخرج ما بجعبتك من 
أخبار ســارة وسوالف طيبة. كان حمامة 
ســالم، لكنه ال يرضى باخلطأ باملجتمع 

الكويتي وينتقد األخطاء بصورة طيبة. 
متواصل مع اجلميــع، يحرص على 
تسجيل أرقام هواتفهم، متواجد في جميع 

املناسبات االجتماعية.
متدين يحرص على صالته، حتى انه 
يذهب إلى املسجد قبل املؤذن حتى إذا ما 
تأخر قام بنفســه بفتح املايكرفون ليقيم 
األذان ويحرص على تقليد صوت املؤذن 

البنغالي!
مثلما كان يعشق احلسينيات ومتيما 
بحب احلســني گ، إذا لم يجد سيارة 
توصله ذهب مشيا من مشرف إلى حسينية 
البكاي بالشــعب! حتى كانت آخر صالته 
للمغرب والعشاء بجانب منبرها احلسيني. 
والدته رحمها اهللا كانت تتمنى أال تغمض 
عينيها عن الدنيا قبله حباً فيه وحرصاً على 
رعايته من الضياع، وشــاء اهللا تعالى في 
قضائه أن تتوفى قبله، ولكن اهللا استبدله 
بشقيقني وشقيقة كانوا له األب العطوف 

واألم الرؤوم. 
لقد تأملنا والكثيرون بوفاته، وازدحمت 
املقبرة باملفجوعني بوفاتــه الفجائية من 
احملبني والعاشقني. رحمك اهللا ولد خالتي 
يا رائد حسني الصايغ، وأسكنك جناته مع 
الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

ومتى تتوقف.
< < <

لو نشرت  واخلدمات اإلخبارية 
مئات التغريدات عن املرشــح فلن 
تنفعه بشيء، املهم هو احملتوى، واذا 
احملتوى ليــس احترافيا فلن تفيد 
تلك التغريدات بشيء، املهم سيبدو 
املرشح كما لو أنه دفع ٨٠ ألف دينار 
بتغريدة واحدة، الن تغريدات اخبار 
املرشح سواء كانت عشر تغريدات أو 
١٠٠ تغريدة لن يتعدى تأثيرها تأثير 
تغريدة واحدة تنطلق وينساها الناس 

في أقل من يوم.
< < <

للمرشــحني وفروا  نصيحتي 
فلوسكم، فإذا أردت ان تشتري سيارة 
تذهب انت لوكاالت السيارات العريقة 
وليس لشــريطي ليس له في سوق 
السيارات سوى شهرين، استعينوا 
البرملانيني  بالصحافيني اإلعالميني 
على األقل سيخبرك اذا كان عندك 
سالفة أو ما عندك سالفة من ترشحك 
وسيبلغك عن حجمك احلقيقي في 

دائرتك.

عاشها اجلميع وتضرر بسببها الكثير 
من مرتادي الطريق.

سمو رئيس مجلس الوزراء، وفقتم 
في اختياركم الوزيرة د. رنا الفارس 
لشغل هذا املنصب، وبعد تلك النجاحات 
أصبحنا بحاجه ملحة إلى استنساخ 
لهذه الوزيرة املنتجة بعملها وخبرتها 
في العديد مــن وزارات الدولة حتى 
بالفعل، وليس  للعمل  نشاهد تطورا 

بالقول.
نحتاج يا سمو الرئيس إلى عقليات 
تنهض ببلدنا وتدعم تطوره وازدهاره 
وتقوم بالتسهيل على الناس وإجناز 
أمورهم بكل يسر وسهولة بعيدا عن 

الروتني اململ. 
العينة من الوزراء هي التي  هذه 
نحتاجها كمواطنني في هذه املرحلة، 
أبوابهم مفتوحة من غير وســيط أو 
واسطة، جتاوبهم سريع مع كل ماهو 
مطروح وهادف، لذلك يجب احملافظة 
على هذه النوعية من الوزراء املتميزين 
ودعمهم والتمسك بهم ألنهم أصحاب 
قــرار وخبرة وكفــاءة ويتحملون 

املسؤولية.

٩٠٪ من شــركات الدعاية واإلعالن 
والتسويق.

< < <
 احملترف أوال ســيعلمك كيف 
تســتفيد مما متلك مــن عالقات 
ويعلمك توازنات املنطقة ويشــير 
إلى سلبياتك لتعدلها من أجل أهدافك، 
ثانيا سيختصر عليك الطريق في 
كيفية الوصول إلى القواعد االنتخابية 
عبر البيانات وليس عبر التغريدات، 
بل سيعلمك ما تقول وما ال يجب أن 
تقول ومتى يجب أن تقول ما تقوله 

تطبيق سياسة اإلحالل في الوظائف 
سواء في الرعاية السكنية أو األشغال 

وسد هذه الوظائف بكوادر وطنية.
تلك اإلجنازات قامت بها الوزيرة 
خــالل جائحة كورونــا ولم متنعها 
الظروف من ذلك العمل اجلبار الذي 
يسجل لها في تسهيلها على املواطنني 
املتعلقة باالستعجال  وحل مشاكلهم 
في إجناز املشــاريع اإلسكانية أو ما 
يخص صيانة الطــرق التي حتققت 
بفضل تلك اجلهود والتي شملت كل 
املناطق بعد معاناة استمرت سنوات 

املرشح وغيره هو أن يلجأ لإلعالميني 
احملترفني وليس ُمّالك خدمات إخبارية 
اغلبهم شغل قص ولصق ويتعاملون 
مع اخلبر كسلعة ومع الترويج كبيع 
«الكب كيك»، فالترويج لك بالنسبة 
لك والترويج ملطعم هندي درجة ثالثة 

نفس الشيء.
< < <

األصل أن تذهب إلعالمي صحافي 
الشأن السياسي أو  متخصص في 
البرملانــي ألن هذا شــغله ويكون 
محترفــا في هذا املجــال أكثر من 

د.الفارس من االستمرار في نهجها 
بدفع عجلة اإلجناز والتطوير، وخير 
شــاهد بشــائر الفرح التــي زفتها 
اللذين  للمواطنني بشأن املشروعني 
سيتم اســتالمهما من املقاول قريبا، 
وهما: مشروع مدينة املطالع السكني 
ومشــروع «جنوب عبداهللا املبارك» 
متهيدا لتسليم األراضي للمواطنني، 
ذلــك احللم الذي طال انتظاره طوال 
السنوات املاضية، كذلك مت، بتوجيهات 
د.رنا الفارس، رفــع أولوية التنازل 
إلى  املواطنني، إضافة  للتسهيل على 

دفــع أحد املرشــحني مبلغ ٨٠ 
ألف دينار خلدمــات في تويتر من 
أجل ترويج أخباره في تويتر، رغم 
خطأ التصرف والرقم املبالغ فيه إال 
أن املشــكلة ليست في املبلغ بل ان 
املرشح ليس له أخبار أصال وليس 
له نشاط فعلي أو حتركات اجتماعية 
او حتى بيانات ميكن أن تكون مادة 
خبرية تصلح لنشرها او تداولها، وهذا 
خطأ كبير ارتكبه في حق نفسه وفي 
حق ماله، وبالطبع هذا نابع من عدم 
فهمه حلجم تأثير «تويتر» على العالم 
الواقعي وكيفية تأثيره أوال، وثانيا 
لعدم إدراكه لفن ترويج الشخصية 

إعالميا.
< < <

إذا الطبيعــي أن ينتهــي األمر 
خلســارته ماله أوال وثانيا خسارته 
للهدف الذي يسعى إليه، فـ «تويتر» 
منصة تواصل وليس منصة صناعة 
محتوى، واذا كنت ال متلك محتوى 

فلن يفيدك «تويتر» بشيء.
< < <

القاعدة الصحيحة بالنسبة لذلك 

إجنازها وعملها يشهدان لها بأنها 
دأبت منذ أن تسلمت املنصب الوزاري 
على البحث املستمر إليجاد احللول 
املناسبة للقضية اإلسكانية واألسرع 
في تنفيذها بالعمل واملتابعة احلثيثة 
إضافة إلى إصالح الطرق وصيانتها، 
نقصد بذلك وزيرة اإلسكان ووزيرة 
األشغال د.رنا الفارس التي اتفق اجلميع 
على متيزها، وهي منوذج مشــرف 
وعقلية يفتخر بها املواطن في إجنازاتها 

على أرض الواقع. 
بداية، الوزيرة شــعرت باملعاناة 
التي يعانيها املواطن في تأخر إجناز 
املشاريع اإلســكانية، والذي يقابله 
ارتفاع في قيمــة اإليجارات وكذلك  
أسعار العقار، كان أول تصريح لها عقب 
توزيرها أن ملف القضية اإلسكانية 
وإجناز مشاريع الطرق وتطاير احلصى 
على رأس أولويات عملها في الوزارة، 
وبالفعل جاءت األولوية مقرونة بالفعل 
والعمــل واملتابعة املســتمرة بهذه 

اإلجنازات التي نشاهدها اليوم.
احلظر اجلزئي والكلي والظروف 
الصحية كل هذا لــم مينع الوزيرة 

قضية ورأي
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كثرت التكهنات هذه األيام عن أن نهاية العالم التي أصبحت وشيكة 
كما يراها البعض، وقد قدم الكثيرون آراءهم حول هذا احلدث املرعب 
الذي قد ينهي هذه احلضارة العمالقة للجنس البشري على ظهر هذا 
الكوكــب والغريب في األمر انه ال يوجد نظام عاملي أو منظمة عاملية 
معتمدة ومحددة كمنظمة الصحــة العاملية التي تعتبر قائدة احلرب 
العاملية الصحية ضد ڤيروس كورونا «كوفيد- ١٩» وهذه املنظمة إن 
وجدت فإنها حتما ســتضمن للعالم حقيقــة هذه النهاية لكي يرتاح 
اجلميــع ويتوقف القلق العاملي حول هذا املوضوع وطبعا يعتبر هذا 

الطرح ضربا من اخليال.
إال أن مــا نراه في عالم اإلنترنت شــيء مخيــف جدا وجند أن 
السياسي وشيخ الدين والعراف واحمللل السياسي ورواد الديوانية 
والالعبني في النادي وجتمعات شاي الضحى واحلالق... إلى آخره، 
يطرحون آراءهم حول هذا املوضوع فمنهم من حدد التاريخ بالتفصيل 
وحدد الســاعة أيضا، ومنهم من قــال ان تقليص عدد احلجاج لهذه 
السنة يعني اخلوف من ظهور املهدي ألنه سيغير اخلارطة السياسية 
باملنطقة والعالم وهنا تبــدأ نهاية العالم، وتداول البعض تصريحات 
وزير اخلارجية األسبق هنري كيسنجر الذي ذكر قبل ٤ سنوات بأن 
احلرب العاملية الثانية ستقوم قبل سنة ٢٠٢٠ وتداول البعض اآلخر 
معتقدات حضارة األنكا التي أشارت الى أن نهاية العالم ستكون في 
بداية األلفية الثانية وحددوا اليوم والشــهر لكننا وبعد ٢٠ سنة من 

مزاعم االنكا لم نر هذه النهاية أما العرافون فحّدث وال حرج.
ولكن يبدو لي من خالل اطالعي على تاريخ اجلنس البشري أن 
هذه الظاهرة مرتبطة بالكوارث الصحية والعســكرية والبيئية، فعند 
الهزمية األخيرة للمســلمني في األندلس وسيطرة الصليبيني عليها 
وبداية محاكم التفتيش كانت األخبار واإلشاعات تتوالى عليهم حول 
ظهور املهدي في مكة والذي ســيخلصهم من اضطهاد أعدائهم لهم 

لكنها لم تكن نهاية العالم.
وكذلك ظن سكان أوروبا انهم يعيشون نهاية العالم عندما اجتاح 
الطاعون األســود أو طاعون جستنيان مدنهم في العصور الوسطى 

وقتل ثلث سكان املدن األوروبية إال أنها لم تكن نهاية العالم.
وفي بداية العصر اإلســالمي حتدث النبي محمد ژ عن ظهور 
األعور الدجال وعن الفنت التي ستحدث في زمنه، فقام أحد الصحابة 
بحمل الزاد واملؤن على بعيره وأينما يذهب يأخذ معه بعيره احململ 
بــزاده ومتاعه، فلما علم به النبي محمد ژ قال له اطمئن إن األعور 
الدجال لن يظهر في زمننا هذا ففرح الرجل وأطمأن. كما سئل الرسول 

محمد ژ عن الساعة أي يوم القيامة فقال ژ: وماذا أعددت لها.
وقد حتدث الرسول عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى إال انه 
لم يحدد تاريخها بالضبط ألن ذلك يدخل في علم الغيب وعلم الغيب 
هللا وحده ال يشاركه به أحد سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكرمي: 
اَعِة َويُنَزُِّل الَْغيَْث َويَْعلَُم َما ِفي اْألَْرَحاِم َوَما تَْدِري  َ ِعنَدُه ِعلُْم السَّ (ِإنَّ اهللاَّ

نَْفٌس مَّاَذا تَْكِسُب َغًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس ِبأَيِّ أَْرٍض َمتُوُت) [لقمان- ٣٤].
والكائنات البشرية املوجودة بهذا العصر جندهم قد حددوا لنا تاريخ 
نهاية العالم اكثر من مرة عبر التاريخ ســواء بالتحليل أو بالتنجيم، 
واملنجمني كذابون حتى ان صدقوا بل وأثبتوا كذبهم وفشلهم بذلك.

وفيما يخص ترسانة العالم النووية والتي تقدر كميتها بنحو ٥٠ 
ألف متفجر نووي فإنها من املستحيل أن تستخدم من قبل أي دولة 
مهما كانت ومهما بلغت قوتها ألنها لو بدأت بالضربة األولى املباغتة 
لدولة أخرى فإن الدولة املعتدى عليها سترد بالضربة الثانية والنتيجة 
ستدمر الدولتني تدميرا شامال وهذا ما يسمى بسياسة الردع النووي.

لذلك علينا أن نخرج هذا املوضوع من عقولنا ونضعه على الرف 
ونرتاح نفســيا منه ثم نتفرغ ملعاجلة الفســاد واملفسدين والبحث 
عن حلول منطقية وفعالة، وان يكون اجلميع شــركاء إيجابيني في 

احملافظة على الكويت.
ويقول لي احد األصدقاء من خالل حديث عابر حول هذا املوضوع 
بأنــه غير مكترث بنهاية العالم ألنه قدر اهللا على اجلميع. إال انه عبّر 
لي عن عميق قلقه عمن ســينتصر في النهايــة في معركة مكافحة 
الفساد في الكويت، املصلحون أم املفسدون، فقلت له أنا متفائل بأن 

املصلحني سينتصرون بإذن اهللا.
وفي النهاية نقول «لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى 

اهللا فليتوكل املؤمنني».
ختاما: كل الشــكر والتقدير لألخ الفاضل ســعود الفرج مراقب 
الشؤون القانونية مبؤسسة التأمينات االجتماعية في املبنى الرئيسي 
على ما يقدمه من اهتمام باملراجعني ومساعدته لكبار السن وعلى دماثة 
اخللق التي يتحلى بها عند تعامله مع املراجعني، وأنا أعتبره منوذجا 
من أبناء الوطن املخلصني والذين يحبون العمل أو الشغل كما يصفه 

البعض وهم كثيرون جدا.

جوهر احلديث

نهاية العالم 
في ديسمبر 

القادم
مفرح النومس العنزي

واخلوف واحلزن والترقب واحليرة، السهر شّكل الرفقة الدائمة 
لي ليس حبا به ولكنه التفكير وصراع املشاعر املكبوتة الذي 

أطار لذيذ النوم من جفوني.
زواج األبناء يضعنا فجأة في مواجهة أجزاء منا مع ضرورة 
التعامل مع كل التوقعات االجتماعية بحرص وحذر، السعادة 

انقطعت ولفترة طويلة عن نشــر املقــاالت و«احلزاوي» 
وتركت الكتابة والتي كنت اعتبرها جزءا ال يتجزأ من حياتي، 
وتزاحمت األسئلة حولي ملاذا أتبع الصمت رغم سخونة األحداث 
وتصاعد وتيرتها حولنا؟ كان عقلي يناقش القضايا املتعددة، 
ولكن بال نتائج واقعية، كان هناك سلطان أقوى من كل القضايا 
السياســية والصحية واالقتصادية والتعليمية، إنه وببساطة 

خطوبة وزواج إحدى بناتي الغاليات. 
تدور احلياة ومتر األيام وفق قوانني كونية ربانية حتكمها، 
وقواعد حياتية تنظم حياة البشر لتتوازن عندها احلياة ونحقق 
 ِ َد ِلُسنَِّت اهللاَّ االستقرار النفســي واالجتماعي وغيره (َفلَن َجتِ
ِويًال) «فاطر: ٤٣»، والزواج قاعدة  ِ َحتْ َد ِلُسنَِّت اهللاَّ تَبِْديًال َولَن َجتِ
اجتماعية حياتية مهمة ولكنه ليس ســيناريو معداً مسبقا، بل 
هو مرحلــة حقيقية جديدة في احلياة وفك صريح لاللتصاق 

املباشر بني األم وأبنائها.
األمومــة غريزة وفطرة وأعترف أن املشــاعر في داخلي 
كانت متضاربة ومتناقضة أو ما يطلق عليه ازدواجية املشاعر 
وبصورة ال ميكن الفكاك منها، كانت تتنازعني مشاعر الفرح 

شعور طبيعي ال ميكننا إنكاره ولكن هناك مساحة في داخل 
قلب وعقل ونفس األم من الصعب التعبير عنها يجعلها كثيرة 
التفكير والشــرود يغلبها التبلد فــي ردود األفعال مما يثير 
استغراب من حولها هل هي ســعيدة أم ال، وملاذا املبالغة في 

التعامل مع حدث سعيد كهذا؟ 
املشكلة احلقيقية ليست بتناقض مشاعر األم فقط بل في 
محاولة إنكاره من قبل اآلخرين، فاألم سعيدة لكنها تعيش حتت 
ضغط كبير ال يفهمه اآلخرون، إن دور األمومة يصل ألقصى 
مراحله عند خطبة أحد األبناء فهو نقطة الترقب غير محدودة 
ملستقبل غامض تعيشه األم بكل ذرة من ذرات وجودها وبدعاء 

صادق من أعماق قلبها.
جتربتي اجلميلة علمتني أن أسعد حلظة تترقبها األم هي 
أن ترى ابنتهــا وابنها في بيت الزوجية، وأن تدعمهما بثقتها 
بهما وبقدرتهما على تأسيس حياة جديدة مستقلة، أما دموع 
األم يوم الفرح فال تعني احلزن إمنا هي دموع فرح حقيقية، 
وان صراع املشاعر في قلب األم لن يتوقف أبدا فستظل األم 

دائما نبع احلنان ومصدر األمان ألبنائها.
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