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وإن كانت متأخرة، فال بد 
فــي البداية أن أبارك ألعضاء 
الثقة  األمة نيلهــم  مجلــس 
الشعبية، وألعضاء احلكومة 
السامية لصاحب  الثقة  نيلهم 
الســمو األمير الشيخ نواف 

األحمد.
الشــعب  أغلبية  ويترقب 
اليوم ما ستســفر  الكويتي 
عنه نتائج مكتب مجلس األمة 

وجلانه املختلفة.
كما أن هناك رغبة جامحة 
للتغيير، ظهرت بشكل واضح 
من خالل املشاركة الكبيرة غير 
املتوقعة في ظل أجواء ڤيروس 

كورونا، واألحوال اجلوية.
املنافسة  ولن أخوض في 
املرتقبة على رئاســة مجلس 
األمة، بل سأجتاوزها وأحتدث 

عن ما بعد اجللسة األولى.
بداية رسالة للنواب والوزراء 
بــأن يتذكــروا أن مناصبهم 
احلالية هي مثل كرسي احلالق!

وما أعنيه أنه سيأتي يوم 
قريب وتتركه، فاسع ألن تكون 
رجل دولة تكــون لك بصمة 
إيجابية في تاريخ هذا الوطن.

واعلم أن هناك مجموعة من 
امللفات املهمة واحلساسة والتي 
يجب أن يكون لها نصيب األسد 
من العناية واالهتمام، واالبتعاد 
عــن املصالــح الشــخصية 
والتركيز على املصلحة العامة 

للوطن واملواطن.
القضية اإلسكانية والتركيبة 
السكانية والوضع االقتصادي 
للدولة وتطوير ســوق العمل 
يجــب أن تكــون على رأس 
األولويات، باإلضافة للمصاحلة 
الوطنية والعفو وتعديل قانون 
االنتخاب وإيجاد حل جذري 

لقضية البدون.
كمــا يجب االبتعــاد عن 
القضايا الفرعية التي ستشتت 
نتائج  اجلميــع دون حتقيق 

ملموسة للمواطن.
مررنا بسنوات صعبة نال 
منا الركود واجلمود والفساد، 
النهوض والعمل  وحان وقت 

واإلصالح.
وختاما، أدعو اهللا أن يكون 
للبالد  تعاون املجلسني خيرا 

والعباد.

في العــام ١٩٩٢ كان أول 
مجلس منتخب بعد حترير 
الكويــت وعــادت احليــاة 
البرملانية بعد توقف سنوات 
الدســتور.  من تعليق مواد 
كانــت احلكومة تعي وتدرك 
املرحلة التــي متر بها البالد 
الغــزو الصدامي،  بعد أزمة 
قرأت مخرجات االنتخابات 
جيــدا، وجاء االتفــاق على 
تشكيل احلكومة من جميع 
التيارات السياسية للمشاركة 
في إدارة البلد ومعاجلة قضايا 
سياسية واقتصادية وتشريع 
القوانني. اليوم، يتكرر احلدث 
في ٢٠٢٠ بعد وصول األعضاء 
إلى املجلس، األغلبية تعتبر 
املعارضة واإلصالحيني،  من 
مع مجموعة من القضايا منها 
الوطنيــة والعفو  املصاحلة 
الشــامل وقانون احلريات، 
وتشكيل احلكومة ال يتوافق 

مع مخرجات االنتخابات.
هل تعي احلكومة خطورة 
املرحلة احلاليــة والتحديات 
االقتصاديــة واإلصالحــات 
السياسية؟ أم يتكرر سيناريو 
البلد وحل  أزمة سياسية في 
مجلس وإعادة انتخابات وندخل 

في دوامة تلو األخرى؟!
املاضي  شخطة قلم: في 
كانت متارس علينا سياسات 
التجهيــل، اآلن منارس على 
أنفسنا سياسة تصديق كل 
اخلداع اإلعالمــي.. النتيجة 
واحدة. لو كانت اإلدارة العربية 
جيدة لكانت السياسة العربية 
جيدة واالقتصاد العربي جيدا 

واإلعالم العربي جيدا.

إنه احلاج صالح أحمد محمد علي الشواف من وجهاء الكويت، توفي 
صباح اجلمعة املاضي بعد حياة حافلة ابتداء من ١٩٣٥. وعائلة الشواف 
الكرام أصولهم من األحساء في قرية الهفوف، فريج يسمى «الفوارس» 
نسبة إلى جدهم الكبير فارس الشواف. كان والده خياطا للبشوت من 
خالل ديوانية البيت في املطبة في شــرق مدينة الكويت عام ١٣٣٣هـ، 
وهي كذلك منتدى لألحاديث التجارية والسياسية واألدبية. وتأسست 
فيها حســينية الشــواف املعروفة، قبل أن تنتقل الى الدســمة حيث 
كانت مشهورة بتزاحم جماهير املستمعني إلى عميد اخلطباء املرحوم 
الشيخ أحمد الوائلي، قبل أن تنتقل الى ضاحية عبداهللا السالم. لتعود 
مرة أخرى الى الدســمة لتصبح ديوانية الشواف الشاملة، لتجمع بني 
املجلس احلســيني، واملنتدى االجتماعي حيث يتصدره احلاج صالح 

الشواف (بو زيد).
عمل والده أخيرا في جتارة املواد الغذائية املستوردة من البصرة، 

واحملمرة، وعبدان، إلى الكويت والبحرين.
واعتمدته احلكومة ليشهد ويوقع على مناذج بطاقة التموين للناس 
الذين يسكنون في الشرق، خاصة في «محلة الشواف» لكي يحصلوا 
على التموين املقرر أثناء احلرب العاملية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥). وفي سنة 
الهدامة التي هدمت فيها البيوت وشردت األهالي بسبب هطول األمطار 
الغزيرة في عام ١٩٣٤، واملنحدرة من جهة القبلة املرتفعة إلى الشــرق 
املنخفضة، قام والده، رحمه اهللا، بشراء أرض فوقفها لتجمع فيها مياه 

األمطار وعرفت بحفرة الشواف. 
تعلم صالح الشــواف عند املال عبداهللا بوبالل احلســاب واخلط 
والقرآن الكرمي. لينتقل الى املدرسة اجلعفرية. ثم درس «مسك الدفاتر» 
عند األستاذ عبداهللا سنان، ليكلفه والده في إدارة حساباته التجارية. 
بعد وفاة والده عام ١٩٥٠، وبعد تثمني بيوتهم اجتمع اإلخوة لينظموا 
أنفسهم ويتوســعوا في التجارة، مع الهند والصني وأوروبا، لتتعدد 
وكاالتهم ومتاجرهم ومنها وكاالت املعدات الطبية وســيارات متعددة 

ابتداء من عام ١٩٥٨. 
احلاج «بو زيد» معروف بنشاطه االجتماعي واخليري، كان ميلك 
من الرقة في القلب ملســاعدة الضعفاء، واملساهمة في أعمال اخلير، 

سرا وعالنية. 
حج فــي حملة التوحيد ٣٤ حجة، وكان ترمومتر أداء احلملة، كان 
يشيد باملواقف اإليجابية وينصحهم إذا رأى أي سلبية. وكان يجلس 
على طاولة لتناول وجبته اليومية من الغداء والعشاء هذه الطاولة يصير 
عليها تسابق من احلجاج بسبب املواضيع املشوقة التي يطرحها املرحوم 
«بو زيد» ويتناقشون فيها وتستمر جلستهم فترة طويلة. كانت لديه 
ملكة املزاح اللطيف، ليرســم على الوجوه االبتسامة. وكان يحرص، 

رحمه اهللا، على أال يجرح أحدا وال يؤذي أحدا.
يتميز املرحوم حجي صالح في احللقات النقاشية اجلادة بصمته 
كمستمع جيد دون أن يقاطع أحدا، ومع كبر سنه ووقاره إال انه يستأذن 

ليدلو بدلوه الذي يبهر اجلميع، كان مثقفا جدا وقارئا متميزا. 
على مائدة الريوق في مكة املكرمة، ناقش معي شــجون الوصية 
واألوقاف، وقال إنه يريد أن يرتب أموره املالية، قبل أن يدهمه املرض، 
ويتخيل في وقتها أن اخلراطيم واألربطة واملجســات الطبية وغياب 

الوعي، ستشله عن القيام مبا ميليه عليه الشرع والضمير.
رحمه اهللا، كان واقعيا وبعيد النظر، يعتبر ويتعظ من غيره، فعمل 
لدنياه كأنه يعيش أبــدا، وعمل آلخرته كأنه ميوت غدا. وهذا الغد قد 
جاء! ليترك األثر الطيب والذكريات اجلميلة والصدقة اجلارية، فهنيئا له. 
رحمه اهللا تعالى وحشره مع من كان يحبهم ويتوالهم النبي األكرم 

وآله األطهار وأصحابهم املنتجبني. 
الفاحتة.

يعرف عصر هارون الرشيد بالرخاء االقتصادي وتوسيع اخلالفة 
اإلسالمية، لكن نادرا ما يتم تسليط الضوء على هارون الرشيد العالم، 
الذي مبجهوده أصبحت اللغة واحلضارة العربية املرجع الرئيسي للعلم، 
فهو الذي من شــدة حبه للعلم أنشأ مكتبة للترجمة في قصره، قصر 
اخلالفة، كانت مهمتها الرئيسية هي ترجمة العلوم بكل أطيافها، ومن 
ثم توسعت املكتبة التي سميت «دار احلكمة» لتصبح مركزا للدراسات 
ومعهدا للعلوم ونبراسا يضيء العالم بنور العلم، في حني كانت أوروبا 
تترنح في عصور الظالم، والكنيسة حتارب كل من يبحث ويستنتج 

ويتعلم ما ال تريد الكنيسة أن يتعلم.
 دار احلكمة التي ضاقت برقــع اجللود، فكرت في طريقة أخرى 
حلفظ العلوم فاستوردت الورق من الصني، واكتشاف الورق ونشره 
كان عبارة عن نقلة ثورية في العلم، فســهل بهذا الفعل انتشار العلم 
ليس في احلضارة اإلسالمية فقط، إمنا في كل أرجاء العالم الذي تعلم 
صناعة الورق من العرب، وبعد ازدهار هذه املكتبة، بدأت بوالدة مكتبات 
أخــرى في كل الواليات اإلســالمية، فجعلت العلم يروي كل من لديه 
شــغف بجميع أرجاء احلضارة، وكانت تعطي للمترجم وزن الكتاب 
الذي ترجمه ذهبا، فتحّفز املترجمون وزاد إنتاجهم، ونشــط التجليد 
والتغليف والنســخ، فأصبح العلم متيسرا للجميع، ولذلك كانت دار 
احلكمة هي األساس الذي جعل العلم يتحدث العربية، وبفضلها ظهر 

لدينا العلماء اإلسالميني الذين نفاخر بهم األمم حاليا.
لم تكن هــذه الطريقة في تطوير العلم وســيادته مقصورة على 
احلضارة اإلسالمية، إمنا هي نفس الطريقة يكررها التاريخ باختالف 
األماكن واألزمنة واملســميات، فكل حضارة تبدأ بازدهار الترجمة ثم 
تنتشر العلوم بني أفرادها ثم يظهر لديهم علماء يبنون هذه احلضارة، 
وتدخل هذه احلضارة في عصرها الذهبي كنتيجة ملجهودات أفرادها.

إذن الترجمة واملترجمون هم األداة الوسيطة، للتواصل بني ثقافة 
وأخرى، فإن أردت تدمير مجتمع فهّمش مترجميه، فيقل االحتكاك الثقافي 
وتندر املعلومات احلديثة ويتقوقع املجتمع على نفسه، واملترجمون هم 
قلب احلضارة الذي يبث العلوم في أرجائها ويوسع مدارك ومعلومات 

رجل الشارع، لينتج بدوره أبناء علماء.
قد يكون وضع املترجم في العالم العربي األسوأ على سطح األرض، 
فمراكز الترجمة احلكومية في الكويت وغيرها من دول العالم العربي 
(إال ما ندر)، قائمة على أسس احملسوبية والواسطة، ودور النشر تطلب 
من املترجم ترجمة كتب جتارية، تعتمد على جذب القارئ العادي غالبا، 
واملردود لهذه الترجمات ال يسوى تعبه، فالكتاب متوسط احلجم الذي 
يستغرق ترجمته أشهر يأخذ املترجم عليه ما يقارب ٦٠٠ دينار، لذلك 
ال جتد من جيل الشــباب احلالي من هو مهتم بالترجمة إال اليســير، 
فمقياس دعم املترجم في الكويت يعتمد على معارفه، وليس على جودة 
ترجمته وعلمه ومعرفته، وفي نفس الوقت فرق الترجمة في الكويت 
والعالــم العربي عموما تكاد تكون معدومة، فالعالم حاليا ال يعتمد عل 
ترجمة الفــرد الواحد، خصوصا في املجاالت العاملية الدقيقة، ويكون 
هناك فريق للترجمة والتدقيق لكل شاردة وواردة وتوحيد مسميات 
حتى يخرج الكتاب املترجم مقاربا بشكل كبير للكتاب املكتوب بلغته.

على ســبيل املثال مترجم اللغة اليابانية، وهــي من اللغات املهمة 
النادرة في هذا املجال، لن يجد أي مكان مؤسســي في الكويت يدعم 
الترجمة من هذه اللغة، وهذا بسبب الترهل والفساد احلادث في هذه 
املؤسسات، رغما عن أن اليابانية تعتبر أكثر لغة في العالم متميزة في 
علم اإلدارة واالقتصاد وغيرها من العلوم التي تتميز فيها اليابان دون 
غيرهــا، وما يترجم من اليابانية إلــى اللغة العربية يكون مترجما من 
االجنليزية، فتضيع املعاني وحترف حســب فهم املترجم اإلجنليزي 
لها وتكيفها مع ما يتناسب مع ثقافته وبعد أن تلقى رواجا في الغرب، 

ومير عليها السنون تتم ترجمتها إلى العربية.

م.٣٦

«بو زيد» عاش 
للغد ولألبد

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

خارج الصندوق

العلم.. 
يتكلم عربي

بدر سعيد الفيلكاوي

أعلــم أن األمر قد يبدو بعيدا، 
ولكن إذا كانت احلكومة جادة في 
الســعي نحو التطور وجادة في 
تطبيق أبســط قواعــد اإلصالح 
اإلداري فلتبدأ فورا بإلغاء عربات 
الطباعة وإلغاء الكتب غير القانونية 
التي تطلبها من املراجعني عبر تلك 
العربات، هذا إذا كانت تريد اإلصالح 

اإلداري بشكل حقيقي.
وميكــن إلغاؤها فــورا لعدة 
أوال أن وجودها أصال  أســباب، 
غير قانوني، ثانيا أن تلك العربات 
تأخذ رسوما نظير تلك الكتب وهي 
رسوم ال أصل لها وال يسندها أي 
قرار وزاري وغير محددة الرسوم 
ال من اإلدارة التي تطلع لصاحلها 
وال من قبل التجارة، فهي رسوم 

غير قانونية.
وهنا حتى تعدل احلكومة عدم 
قانونيــة تلك العربــات عليها أن 
تتوقف هي عن كسر القانون الذي 

يفترض بها أن حتميه.
< < <

توضيح الواضح: كشــف لي أحد 
مسؤولي اإلدارات التي تقف خارجها 
تلك العربات أن الكتب التي تطلبها 
إدارته ال فائدة لهــا ال إداريا وال 
قانونيا وال أرشــيفية، وأن نظام 
التلقني اآللي للمعامالت ال يتطلب 
وجود تلك الكتب، وأنه ال يفهم سر 
متسك املسؤولني بعربات الطباعة!

وتستغله لصاحلها لتحقيق منافعها 
الشخصية، وتضرب بعرض احلائط 
مصلحة الوطن واملواطنني أو جتعلها 
في الدرجة الثانية إن لم تكن اخلامسة، 
أعلم أن هذا الشيء ال يعني للمتاجرين 
بالوطن والدين والسياســة من أجل 
مصاحلهم الشخصية ولكن أقوله من 

واجب كلنا راع. 
أقصد هنا العبرة األساســية من 
األنظمة السياسية يا سادة هي إقامة 
العــدل، والبناء االقتصــادي القوي 
واملتني القائم على اســتثمار املوارد 
مبــا ينفع الناس، ويحقــق التنمية، 
وليس أن نتصارع ليال ونهارا من أجل 
شعارات رنانة زائلة، أو مناصب فانية، 
اعقلوها يا ســادة.. فالصني متقدمة 
رغم اشــتراكيتها، وأميركا متقدمة 
رغم دميوقراطيتها، ونحن الكويتيني 
حائرون رغم «........»، ال أعلم بالضبط 
ما هو نظامنا السياسي، بل أعلم أننا 
تائهون في دوامات اجلدل السياسي 
التي ال تقدم اجلديد لألجيال احلالية 

أو حتى لألجيال القادمة.

احلكومة، فاالختالف في اآلراء وارد 
لكن اخلالف مرفوض، لنضع حتقيق 
آمال الشعب هي أولوياتنا في جدول 
أعمال وأجندة جلسات مجلس األمة، 
ونبتعد عن االنتقام والشخصانية في 

املواقف النيابية.
نسأل اهللا التوفيق والسداد جلميع 
وزراء التشــكيل احلكومي اجلديد، 
وجلميع أعضاء مجلس األمة في بحث 
وطرح التشريعات التي تنهض باألمة، 
لننعم بكويت جديدة متشافية ومتعافية 
ليس من ڤيروس «كورونا» فقط ولكن 
من جميع النفــوس املريضة وغير 
األمينة علــى مصالح الوطن وأبنائه 
في ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا 

ورعاهما.
وحفظ اهللا الكويت وشعبها وكل 
من يقيم على أرضها من كل مكروه.

فأنت بالنسبة لهم مجرد فرصة، 
ولست كأي فرصة، فال ترض بجورهم 
ووقاحتهــم ومتاديهم عليك، بل كن 
ارقى من ذلك، وأعّز نفسك باالبتعاد 
عنهم واتركهم، وال تشعر بالذنب ابدا 
جتاههم، بل الذنــب كل الذنب بأنك 
أعطيت كل ما لديــك لهم، وال تندم 
فتيقن من أنهم من اضطروك للتخلي 

واالبتعاد عنهم.
فأنت لســت بحاجة ألشخاص 
مثلهم، أن يفهموك يقدروك، يحترموك، 
يبادروك او حتى يساندوك، والباري 

سبحانه وتعالى معك.
بل اغتنم روعتك وتفردك، واعلم 
أن أمامــك الكثير، لتجعل من حياتك 
ما تريد بوجود أشخاص أنقى وأرقى 

وأسمى منهم.

أنواع املعامالت عبر الهاتف، دون حتى 
أن يقوم أحد مبراجعة أي دائرة من 

دوائر وزارة الداخلية هناك.
< < <

ونحن من أجل معاملة «ليســن» 
ال بــد أن تذهب إلى طباع لتأخذ منه 
كتابا ومن ثم تذهب إلى اإلدارة العامة 
للمــرور وتصــور ٢٠ ورقة، واللي 

معقدني «الطباع شكو؟!».
أنا أتســاءل بجدية، ال بل بتحٍد، 
أن يخرج علينا مسؤول حكومي من 
أي دائرة حكومية تستعني بالطباعني 
ويخبرنا ما السند القانوني واإلداري 

لوجود هؤالء الطباعني؟!
< < <

احلكومة تثبــت أنها عاجزة عن 
التحول إلــى العالم الرقمي، والدليل 
استمرارية وجود الطباعني وعربات 

الطباعة.

أعود مرة أخرى الى فكرة النظام 
السياســي املتبع، وأركز أن األساس 
هو االقتصاد والتنمية البشرية التي 
جتعل الناس تعيش في نعمة وخير، ال 
أن نتصارع في حيز السلطة، ونترك 
األمور االقتصادية املهمة واستثمار 
املوارد، ناهيك عن استغالل السياسة 
لتحقيــق مصالح فئــة بعينها دون 
بقيــة الفئات األخــرى، وهنا تكون 
الطامة الكبرى حني تســيطر فئة أو 
مجموعة بعينها على املشهد السياسي، 

نأمل فــي أن يتســاوى العمل 
والتعاون في كفتي السلطتني ليحتفظ 
التام  الوطن بحالة االتزان والتوازن 
ويعم االستقرار كما تعودنا في بلدنا 

احلبيب الكويت.
كما نأمل من نواب مجلس األمة 
أن ينسقوا جهودهم ومطالبهم التي 
تتماشى مع مطالب الشعب الكويتي وأن 
يكونوا على وفاق وتوافق مع احلكومة 
األمة هو مكان  اجلديدة، فمجلــس 
لبحث مصالح األمة وليس للتشاجر 
والتناحر بني ممثلي الشعب وأعضاء 

ســيعريهم على حقيقتهم لتعرفهم 
حق املعرفة وتبخسهم، لتكرم نفسك 
العزيرة عنهم، ألنهم في النهاية واألخير 
ستجدهم في املقابل يخذلونك، ليرضوا 

أنفسهم ويحبطوك.

وروج لها، وأعادنا إلى الوراء عشرات 
السنوات؟

أحتدى مســؤوال حكوميا واحدا 
يثبت ارتباط عربات الطباعة قانونيا 
باإلدارات التي تطبع الكتب لها لصالح 

املراجعني.
ال يوجد ســند قانوني وال قرار 
إداري وال تنظيم هيكلي يجيز لإلدارات 
احلكومية االستعانة بهذه العربات وال 

بكتبها.
< < <

األهم من هذا كله، أن هذا تخلف ما 
بعده تخلف، دول مثل اجلارة الكبرى 
اململكة العربية الســعودية تستطيع 
أن تنجــز معامالتك «أونالين» دون 
استخدام ورقة واحدة، كنظام تطبيق 
املواطنون  الذي يســتطيع  «أبشر» 
الســعوديون واملقيمون في اململكة 
بواسطته إجناز ٢٨٣ نوعا من مختلف 

اجلوهر األساسي ألي نظام سياسي 
هو «العدل»، حتقيق العدالة والشفافية 
واملساواة بني الناس، واستثمار املوارد 
والطاقات بالشكل املناسب مما يحقق 
التنمية واملعيشة الكرمية والرفاه جلميع 
املواطنني، مبعنى أدق أن األساس هو 
العدل، واالهتمام باالقتصاد مبا يقيم 
الدولة على أسس صحيحة، بعيدا عن 
اخلزعبالت واجلدل السياسي العقيم، 
الذي ال يسمن وال يغني من جوع ألننا 

ندور في حلقات مفرغة متاما.

ما قبل الكورونا، وأول التغيير يكمن 
في صناديق االقتراع الختيار ممثلي 
الشعب في بيت الشعب وحتت قبة 
البرملان، فاالختبار في نتيجة االختيار.

 وفعال جاء الرد في نتائج االنتخابات 
والتي دلت على إرادة الشعب وأن له 
موقفا وقرارا في اختيار من سيمثله 
في مجلس ٢٠٢٠، استوعب الشعب 
الدرس جيدا فجاءت ردة الفعل مناسبة 
لكل ما صدر من املجلس السابق الذي 
تغلبت فيه املصالح الشخصية على 

املصالح العامة.

خالل سجيتك وعفويتك ويستغلوك.
وتأكد أنه مهما كثرت عدد املرات 
التي احترمتهم بها وقدرتهم، اهتممت، 
سعيت، ســاندت، أعطيت، وألجلهم 
ناجيت، ســيأتي ذلك اليــوم، الذي 

التخلف  حتى تعرف مســتوى 
احلكومي إداريا، فقط انظر إلى عربات 
الطباعة خارج الدوائر احلكومية خاصة 
إدارات املرور والشؤون واجلوازات.

حكومة تريد أن تتحول إلى العصر 
الرقمي، لكنك عندما تريد استخراج 
رخصة قيادة عليــك أن تتوجه إلى 
عربة طباعــة ليمنحك الطباع ورقة 

طلب، أي تخلف هذا؟!
الــدول تتحول إلــى التطبيقات 
الوراء  إلى  اإللكترونية ونحن نعود 
عشرات السنني بعربات طباعة متخلفة!

< < <
حســنا، لنترك التخلــف جانبا، 
ونتساءل: بأي حق يتقاضى الطباع 
مني دينارا نظيــر أن يعطيني كتابا 
موجهــا إلــى اإلدارة العامة للمرور 
الستخراج رخصة قيادة، مع أن األمر 
ال يســتدعي هذا الكتاب، بل إن هذا 
الكتاب ليس مذكورا من بني قرارات 
استخراج رخصة القيادة أو أي معاملة 
أخرى من املرور، َمن املســتفيد من 
هذا التخلف، ومرة أخرى ملاذا أدفع 
دينارا كمواطن أو كمقيم لعربة طباعة 
ال تتبع إداريا وال ماليا إلدارة املرور 
أو أي إدارة أخرى تتعامل مبثل هذه 

الكتب املطبوعة «أم دينار».
< < <

هذه العربات ال تتبعكم إداريا وال 
ماليا وال مذكورة في هيكل إداراتكم 
يا حكومة، فمن الذي اخترعها وباركها 

عزيزي القارئ، أود طرح سؤال 
مهم بالنسبة لي، وأمتنى أن يكون على 
نفس القدر من األهمية لك، حتى نصل 
إلى نتيجة إلى ما نحن فيه من عبث 
سياســي! أيهما أفضل دميوقراطية 
أميركا أم اشتراكية الصني، هل يجب 
أن نكــون مع التجربة الدميوقراطية 
التي تطبقها الواليات املتحدة األميركية 
كنظام سياسي جعلها القوى العظمى 
في العالم، أم نكون مع االشــتراكية 
التنني الصيني  التي أحيت  الصينية 
وجعلته يغزو كل األسواق التجارية 
في املعمورة، فأيهما تختار؟ وأيهما 
تتبع في ظل هذه اخليارات السياسية 

املتنوعة.
بغــض النظر عــن اإلجابة أخي 
القارئ فأنا هنــا ال أبحث عن مزايا 
أو الســمات املميزة  الدميوقراطية، 
لالشــتراكية، وإمنا أنــا أبحث عن 
جوهر األنظمة السياسية بشكل عام، 
وقيمتها وجدواها بالنسبة للشعوب، 
فاألنظمة السياسية قد تختلف وتتمايز 
ولكل نظام مزايا وعيوبه، ولكن يبقى 

عاشت الكويت عرسا دميوقراطيا، 
كان اإلقبال فيه كثيفا ولم نشهده منذ 
سنوات، رمبا يعود ذلك للوعي الكبير 
الكويتي خاصة  الشعب  الذي عاشه 
بفترة ڤيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، 
وما شهده من حوادث ومواقف كثيرة 
كانت تنم عن العبث والفســاد طيلة 
السنوات املاضية، حتى وصل احلال 
بأغلب النــاس للتذمر وعدم الرضا 
عن الوضع السائد في البلد، فكانت 
املشاركة االنتخابية واجبا وطنيا على 
كل مواطن غيور على مصلحة وطنه.
جاءت فترة االنتخابات ليدلي كل 
كويتي له حق التصويت بصوته في 
يوم كان أشبه بيوم االختبار فالنتيجة 
هي داللة على مدى متكن الشعب من 
فهمه للدروس التي تلقاها طيلة فترة 
مجلس األمة الســابق، اجلميع أدرك 
أن الصوت أمانة، وأن كويت ما بعد 
الكورونا البد وأن تتغير عن كويت 

يُقال: 
ومن يلن لبني الغبراء جانبه 

سقوه من جرعات اجلور ألوانا
 واحلازم الرأي من يجزي مبادئه

 بالشر شرا وباإلحسان إحسانا 

فكن حازما وايــاك أن تلني وإن 
عصفت بك احلياة شــرقا وجنوبا، 
وال تتنازل عــن كرامتك، او تتخلى 
عن مبدأ واحد من مبادئك وقناعاتك، 
وإن شــعرت أن كل مــن على هذا 
الكوكب من اشــخاص وغيرهم من 
أناس اصبحوا ضدك، وتأكد من أن 
معظمهم ال يدخلون حياتك ليحبوك 
بل ليستغلوا شفافية قلبك، ويتالعبوا 
مبشــاعرك، والتي استشعروها من 

أرجوحة

مع منو؟!

أ.د.مناور بيان الراجحي

صوت الوطن

كويت ما بعد «كورونا»
سهام حمد السهيل
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