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األطفال هم زهور احلياة والثروة 
أمل اإلنسانية  البشــرية وبارقة 
وهم النور في نهاية نفق احلاضر 
املظلم باحلروب والنزاعات والفنت، 
هم الذين يضفون البســمة على 
وجوهنا احلزينة لواقع مؤلم يصم 
اآلذان عن صراخ املستضعفني في 
األرض الذين أنهكتهم احملن وأعيتهم 
األزمات حتى صــار احلديث عن 
احلرية واألمن والسلم االجتماعي 
وحقوق اإلنسان في حياة كرمية 
مجرد أحالم يقظة ال جتد للواقع 

سبيال!
وعلى الرغم مما تخلفه الكوارث 
العالم من  الطبيعية على مستوى 
ضحايا في األرواح وخسائر في 
أعداد ضحاياها  أن  إال  املمتلكات، 
ال يشكل إال رقما قليال مقارنة مبا 
ينتج عن احلروب والنزاعات التي 
يشعلها البشر فيما بينهم في سباق 
التسلح وصراع الهيمنة العسكرية 
والسياسية واالقتصادية والتحالفات 
الشيطانية التي ال تقيم وزنا للقيم 
األخالقية واملبادئ اإلنسانية في 
حــق احلياة بشــكل آمن وكرمي، 
وأبرز ضحايا هذه احلروب القذرة، 
املاضي هم  القرن  والســيما في 
األطفال األبرياء الذين فارقوا احلياة 
أعمارهم والذين تقدر  في مقتبل 
إما في احلربني  أعدادهم باملاليني 
العامليتني أو في النزاعات العسكرية 
بني دول متجاورة قي حروب أهلية 
أو في مجاعــات وأوبئة نتيجة ما 
سبق أو بســبب األلغام األرضية 
والتي حتصد سنويا أرواح عشرة 
آالف من الزهور البريئة حســب 
اإلحصائيات الرســمية، ومن جنا 
من القتل لم ينــج من اإلعاقة أو 
اجلروح أو اليتــم، فاألرقام التي 
املعنية  الدولية  املنظمــات  تعلنها 
بحقوق الطفل حول األطفال اليتامى 
مفزعة وكارثية والتي بلغت حتى 
اآلن ١٦٥ مليون طفل يتيم أكثرهم 
في شرق آسيا والشرق األوسط 
وأفريقيا وأميركا اجلنوبية، وهنا 
يتبادر إلى األذهان السؤال املنطقي 
في مثل تلك األوضاع املأســاوية 
التي يحياها أكثر أطفال العالم وهو 
أين اتفاقية حقــوق الطفل والتي 
حتولت إلى مسمى جديد وهو حقوق 

اإلنسان؟!
أين هذه االتفاقية التي أقرتها 
التابعة لألمم  اليونيسيف  منظمة 
املتحدة عام ١٩٨٩ واملعنية باإلغاثة 
الطفل  اإلنســانية عامة وحقوق 
خاصة؟! مــاذا قدمت وماذا فعلت 
لكي يلقى هؤالء املساكني وهم في 
عمر الزهور هذا املصير املأساوي ما 
بني قتل وتشريد وإعاقة ويتم.. ماذا 
فعلوا وبأي ذنب قتلوا أو تشردوا؟! 
وهل حكومات دول العالم الطاغية 
وشعوبهم التي تغط في سبات عميق 
واملرتزقة الذين يحاربون بالوكالة 
لتأجيج الصراعات الطائفية والعرقية 
والسياسية واالقتصادية في مناطق 
عديدة وخاصة في الشرق األوسط 
وأفريقيا يدركون حجم املعاناة التي 
يعيشها ماليني األطفال احملرومني 
من أبسط حقوق الطفل في حياة 

آمنة كرمية؟! 
حسنا لقد فعلت منظمة (جندة 
 sos enfant (األطفال احملرومــني
en detresse وهي منظمة فرنسية 
غير حكومية معنية بحقوق الطفل 
السادس من  بقيامها بتخصيص 
يناير من كل عــام كيوم للتذكير 
بحقوق الطفل وذلك بالتعاون مع 
اليونيســيف ومخاطبة أصحاب 
الضمائر اليقظة من حكومات دول 
العالم وشــعوبها بحماية األطفال 
اليتامى واملشردين من مآسي احلياة 
التعاون بني  وفقدان األمل، يجب 
اليونيسيف والتي توجد لها فروع 
في أكثر دول العالم وحكومات هذه 
الدول ومنظمــات املجتمع املدني 
واجلمعيات اخليريــة ومنظمتي 
الهــالل األحمر والصليب األحمر 
واملفكريــن واإلعالميني ورجال 
األعمال والوزارات والهيئات املعنية 
بالتضامن االجتماعي ونشــطاء 
مواقــع التواصل االجتماعي، هي 
مســؤولية جماعية حلماية هؤالء 
األطفال وأال نبخل عليهم باحلب 
والعطف والرحمة والرعاية حتى 
ينشأوا نشأة سوية تفيد مجتمعاتهم 
وهم محاطون بالكرامة والســتر 

واإلنسانية. 
علينا أن نوقــف هذا النزيف 
الدموي لكي ال ينضم ماليني األطفال 
اجلدد إلى هذه اإلحصائيات املفزعة 
والتي أصبحت وصمة عار في جبني 
اإلنسانية لن ميحوها إال العزم في 
املجتمعي  تغليب األمن والســلم 

الدولي.
نســأل اهللا العلــي العظيم أن 
يتجلى على قلوب هؤالء األبرياء 
احملرومني بأســمى آيات الرحمة 
واملودة وأن يتغمدهم بواسع رحمته 
في الدنيا واآلخــرة، وأن يرزقنا 
اليقظة لتقفي أثر عفوه ورحمته، وال 
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

باختيار  لألعمال واملهمات واملسؤوليات، ينصح 
وترشيح (القوي األمني) وهو أمر مستوحى من القرآن 
الكرمي في سورة القصص عندما نصحت الفتاة بنبي 
اهللا موسى عليه السالم بقولها: (يَا أَبَِت اْستَأِْجْرُه ِإنَّ 
َخيَْر َمِن اْستَأَْجْرَت الَْقِويُّ اْألَِمُني). لنستوحي عناصر 
القوة واألمانة من شخصيته عليه السالم مما يتيسر 

لنا من املقتطفات القرآنية التالية:
١- اإلصالح والبناء املجتمعي: 

(يَا َقْوِم ِإنَُّكْم َظلَْمتُْم أَنُْفَسُكْم). (َوِإِذ اْستَْسَقى ُموَسى 
ِلَقْوِمِه). (َفاْفُرْق بَيْنَنَا َوبَْنيَ الَْقْوِم الَْفاِسِقنيَ). (اْستَِعينُوا 
لَُماِت ِإلَى النُّوِر).  ِ َواْصِبُروا). (أَْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُّ ِباهللاَّ

ِ َعلَيُْكْم). (اْذُكُروا ِنْعَمةَ اهللاَّ
٢- الشجاعة في مواجهة الظاملني والطغاة: 

(يَا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ الَْعاَملِنيَ). (أَتَُقولُوَن 
َّا َجاءَُكْم أَِسْحٌر َهذَا). (َفلَْن أَُكوَن َظِهيًرا ِللُْمْجِرِمنيَ).  ِللَْحقِّ َمل
٣- النظرة املستقبلية: (اْخلُْفِني ِفي َقْوِمي َوأَْصِلْح َوَال 

تَتَِّبْع َسِبيَل اْملُْفِسِديَن).
٤- االرتباط باهللا تعالى: 

ــرْ ِلي أَْمِري). (َكْي  (َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري. َويَسِّ
نَُســبَِّحَك َكِثيرا. َونَْذُكَرَك َكِثيًرا). (َوَعِجلُْت ِإلَيَْك َربِّ 
اِملِنيَ). (َربِّ ِإنِّي ِملَا  ِني ِمَن الَْقْوِم الظَّ ِلتَْرَضى). (َربِّ َجنِّ

أَنَْزلَْت ِإلَيَّ ِمْن َخيٍْر َفِقيٌر). 
٥- التنمية الذاتية والتواضع:

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا). (ِإنَّهُ  (َهْل أَتَِّبُعَك َعلَى أَْن تَُعلَِّمِن ِممَّ
َكاَن ُمْخلًَصا). (ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعلَيَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعلَى 
َغنَِمي). (َواْحلُْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني يَْفَقُهوا َقْوِل). (َوأَِخي 

َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا). 
٦- التغيير باحلكمة: 

(اْذَهبَا ِإلَى ِفْرَعْوَن ِإنَّهُ َطَغى. َفُقوَال لَهُ َقْوًال لَيِّنًا لََعلَّهُ 
َالُم َعلَى َمِن اتَّبََع الُْهَدى).  يَتََذكَُّر أَْو يَْخَشى). (َوالسَّ

٧- احلجة في احلوار:
َِّذي أَْعَطى  (َقاَل َفَمْن َربُُّكَما يَا ُموَســى. َقاَل َربُّنَا ال
ُكلَّ َشــْيءٍ َخلَْقهُ ثُمَّ َهَدى). (َقاَل يَــا َهاُروُن َما َمنََعَك 
). (َقاَل  ِإْذ َرأَيْتَُهْم َضلُّوا). (َقاَل َفَما َخْطبَُك يَا َســاِمِريُّ
َماَواِت َواْألَْرِض  ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ الَْعاَملِنيَ. َقاَل َربُّ السَّ

َوَما بَيْنَُهَما ِإْن ُكنْتُْم ُموِقِننيَ). 
٨- التسديد اإللهي: 

(َال تََخــْف ِإنََّك أَنَْت اْألَْعلَــى). (َال تََخاُف َدَرًكا َوَال 
تَْخَشى). (آتَيْنَاُه ُحْكًما َوِعلًْما). (َسنَُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك 
َعُل لَُكَما ُسلَْطانًا). (َوأَلَْقيُْت َعلَيَْك َمَحبَّةً ِمنِّي َوِلتُْصنََع  َوَجنْ

َعلَى َعيِْني).
٩- اإلحسان إلى أهله: 

(ِإْذ َقاَل ُموَسى ِألَْهِلِه ِإنِّي آنَْسُت نَاًرا َسآِتيُكْم ِمنَْها 
ِبَخبٍَر أَْو آِتيُكْم ِبِشَهاٍب َقبٍَس لََعلَُّكْم تَْصَطلُوَن). 

١٠- االعتراف باخلطأ، والتوبة: 
(َربِّ ِإنِّي َظلَْمُت نَْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر لَهُ ِإنَّهُ ُهَو 

الَْغُفوُر الرَِّحيُم). (ُسبَْحانََك تُبُْت ِإلَيَْك). 
١١- مساعدة الضعفاء واحملتاجني: 

(َوَجَد َعلَيِْه أُمَّةً ِمَن النَّاِس يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم 
ي َحتَّى  اْمَرأَتَْنيِ تَُذوَداِن َقاَل َما َخْطبُُكَما َقالَتَا َال نَْســقِ

َعاُء َوأَبُونَا َشيٌْخ َكِبير. َفَسَقى لَُهَما).  يُْصِدَر الرِّ
١٢- االلتزام بالعهود واملواثيق: 

َــا اْألََجلَْنيِ َقَضيُْت َفَال  (َقاَل َذِلَك بَيِْني َوبَيْنََك أَميَّ
ُ َعلَى َما نَُقوُل َوِكيٌل).  ُعْدَواَن َعلَيَّ َواهللاَّ

وهناك املزيد من هذا الهدي القرآني، املهم أن خيارنا 
هو القوي األمني األقرب للتقوى.

كنا ومازلنا خــالل أزمة كورونا نعيش هزة في 
ثقافة املؤسسات التعليمية وتغيير مفاجئ في أسلوب 
التعليم والتحول إلى التعليم اإللكتروني والتعليم عن 

بعد، وهو تغيير إيجابي مستحق.
ولعل هذه الفرصة التي أتت تكون بابا إلحداث تغيير 
في منظومة التعليم، لالنتقال من التعليم التقليدي إلى 
التعليم احلديث واملتطور الذي يلبي احتياجات هذا 
العصر وسوق العمل، فاجلميع يعلم أن قدرة الطالب 
على التركيز في هذا الزمان تختلف عن قدرته على 
التركيز في السابق لكثرة املشتتات وتسارع األحداث.
والتعليم بحاجة إلــى نفضة ونهضة عاجلة في 
املناهج القدمية وإدخال املهارات احلياتية ومهارات 
البحث والقدرة على الوصول إلى املعلومات بالطريقة 
السريعة والصحيحة، باإلضافة إلى مهارات التواصل 
الفعال ملا لذلك من أهمية كبيرة في تلبية احتياجات 

سوق العمل.
التعليــم اليوم يعيش انتفاضة حتتاج إلى تقومي 

وتعديل وتوجيه إلى املسار الصحيح.
السؤال الذي يطرح نفسه: هو هل يعي القائمون 
على السياسة التعليمية في الكويت تلك االحتياجات 

واملتطلبات؟!
نحتاج اليوم من قيادة وزارة التربية تبني األفكار 
واملشاريع التطويرية ودعم الكفاءات وأصحاب املبادرات 
من أهل امليدان في السلك التعليمي واملبدعون منهم 

كثر.
وزارة التربية حتتاج إلى تغيير في امللف التعليمي 
في ظل روح شبابية تتطلع إلى املستقبل، تستطيع 
حتويل الطريقة القائمة «حشو رأس الطالب بأكبر كمية 
من املعلومات» والتي ال يســتفيد منها عند التخرج 
واالنخراط بسوق العمل، إلى تعزيز املهارات وثقافة 

البحث والوصول إلى املعلومات الصحيحة.
وال يسعني إال أن أوجه رسالة الى وزير التربية 
والتعليم العالي مفادها أن يخرج من اللجان واألفكار 
القدمية وأن يفكر خارج الصندوق من خالل االستعانة 
بالشباب املبدعني إلحداث التغيير واإلجناز املرغوب، 
ألن بقاءك في ظل النظام التعليمي احلالي ســيكون 

جرمية في حق املستقبل وأبنائنا.

للمعارضة على  محور واحد أفضل 
املدى الطويل ومكاســبه وان كانت 
اقل سياســيا إال أنها تظل مكاسب، 
افضل من تقدمي اســتجواب لرئيس 
مجلس الوزراء وخســارته قبل ان 

يطرح للمناقشة.
< < <

ان اســتجواب  ليــس صحيحا 
رئيس مجلس الوزراء ســيؤدي إلى 
احلل، فاملواالة النيابية حتذر من هذا 
الشيء ألنها ال تريد احلل، واملعارضة 
«البعض منهم» تتمنى احلل، واحلل 
لن يحدث بسبب استجواب الرئيس 
خاصة أن احللول أمام احلكومة ملواجهة 
استجواب رئيسها سهلة واقل تكلفة 
وأبســطها اإلحالة إلى الدستورية او 

التشريعية.
< < <

احلكومة رغم أخطائها  توضيح الواضح: 
تتعامل بنضج ووعي سياسي كبيرين 
مع األحداث السياسية وهو ما يجعل لها 
الغلبة، واملعارضة رغم نيتها اإلصالحية 
تتعامل بشيء من املراهقة السياسية، 

لذا خسرت كل معركة خاضتها.
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توضيح األوضــح: نصيحتي للمعارضة 
وحتى ال تخسر كل ما لديها أن تتدرج 
في االســتهداف وتبدأ بوزير عادي 
ثــم بعدها تنتقل إلى نائب رئيس ثم 
إلى الرئيس، طبعا حاشا هللا أن أكون 

محرضا، ولكن هذه السياسة.

جســد الكويت، وهو اختبار صعب 
البد أن تتشارك فيه جهود املواطن 
وإرادته مع جهــود الوطن وقيادته، 
حيث ميثل جناحنا في هذا االختبار 
النجاح األهم واألصعب بالنسبة إلى 

بقية االختبارات.
ال تبدو الصورة سوداوية متاما 
ومليئة فقط بالصعوبات واالختبارات 
فــي العام املنصرم، فمن خالل هذه 
األزمات تولدت إيجابيات أراها جديرة 
باملالحظة والتسجيل، من بينها تكلفة 
األعراس التــي ابتعدت عن البهرجة 
والتكاليف الزائدة وعادت إلى نسقها 
الطبيعي بعيدا عن التكلف، وهو أمر 
محمود نرجو أن يستمر بغض النظر 

عن كوفيد- ١٩.
أمر آخر هو التحول اإللكتروني 
في املعامالت احلكومية، والذي أدى 
العديد من اإلجراءات  إلى تســهيل 
على املواطن، وزاد من فاعلية األداء 
احلكومي في قضاء مصالح الناس، فهل 
نستمر في هذا التحول الذي يقضي 
على الكثير من عوائق البيروقراطية 
ويدفعنا إلى مزيــد من اإلجناز في 
املعامالت؟ هذا ما نأمله في العام الثاني 
من العقد الثالــث من القرن احلادي 

والعشرين، وكل عام وأنتم بخير.

كل شخص يتوظف في مجاله الذي 
اختاره، والذي ال يستطيع ذلك يعمل 
في مكان مؤقت باليومية حتى يحصل 

على الوظيفة التي يريد. 
الفكرة تختلف هنا، فعند سؤال 
أي شخص عن هدفه في احلياة غالبا 
تكــون اإلجابة «عبــادة اهللا وإعمار 
األرض»، وهــي إجابة مــن منطلق 
ديني، وتطبيقها نظري فقط، فدور 
العبادة مليئة باملصلني، ومؤشــرات 
الفساد حتقق أرقاما قياسية، الكالم 
واملخططات كبيرة واألفعال صغيرة، 
يتعامل املواطنني مع خطط الدولة كأنها 
أحالم يقظــة، ال ولن تطبق، املنادي 
باإلصالح كأنه عدو مبني، الكل يقول 
«إن شــاء اهللا»، نادر من يعمل بها، 
حتى أصبحت هــذه الكلمة مضرب 
مثل بالتسويف، الكل يتغنى بالوطنية، 
لكن الوطني عملة نادرة، كل من يكون 
لديه طموح لتطوير نفسه ومجتمعه 
يتصادم مع عدم وجود القابلية والبنية 
التحتية لتحقيقه، لذلك قليل من يعمل 
هنا حتت مظلة اإليكيغاي، فالذي يعمل 
يحارب ويتعرض للمشاكل واإلحباط، 
لذا اختار بعض  الناس أال يكون عنده 
طموح أو يقلل من نسبة طموحه قدر 
املستطاع، حتى ال يكون أحد ضحايا 

اإلحباط.

واألحوط ان يتم استجواب وزير في 
البداية، وان يتم اختيار وزير يكون 
حول تكليفه أصال لغط واضح وان 
يكون اللغط هو محور االستجواب.
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باعتماد املعارضة على التدرج في 
البدء باستجواب وزير أوال ستكسب 
نقطــة لصاحلها، وميكــن معها ان 
القفز  أما  الوزير باالستقالة،  يسقط 
مباشرة نحو استجواب رئيس الوزراء 
فيعتبر غلطة حتى ان كان االستجواب 
مستحقا، ذلك ان احلكومة ستعمل بكل 
ما لديها لوأد االستجواب دستوريا، 
وستتمكن من ذلك ولن تخرج املعارضة 
سوى بـ «شــوية» تصريحات تندد 
باإلجراء احلكومــي ومواقف نواب 

املواالة.
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اســتهداف وزير باستجواب من 

هل جنحنا في اختبار التعامل مع 
األزمات؟ فالكثير من قضايا الفساد 
طفت على السطح في أزمة كورونا، 
والكثير من التسريبات أربكت الشارع 
الكويتي، واملواطن حيال الكثير من 
القضايا يجد نفسه في انتظار العدالة 
الناجزة، فهل نحقق العدالة حتى نقيم 
دولة العدل واحلق ونحفظ مستقبال 
آمنا وعادال لألجيــال القادمة، أم إن 
الفساد أصبح اختبارا صعبا أمام إرادة 
التغيير؟ لقد كان صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد واضحا في كلماته 
األولى خالل شهر سبتمبر املاضي حني 
أوضح عزم وإرادة القيادة السياسية 
على مواجهة الفساد واستئصاله من 

الشاب الياباني عندما ينتحر يعتقد بأنه 
واجه مصيره وفشله بشكل بطولي 
دون خوف من املــوت ألن املجتمع 
ليس محتاجا له، وطبعا هذه الفكرة 
باطلة، ألن كل فرد في املجتمع له دور، 
ومهمة الفرد هي البحث عن هذا الدور 
الذي يطــور املجتمع ويحقق رضاء 

الفرد عن نفسه.
 لقد حرص اليابانيون على العمل 
والعطاء فيه يعود إلى هذه الفلسفة 
كذلك، املوظف الياباني حريص على 
نقطة «كيف أفيد املجتمع»، فيرى أن 
عطاءه فــي العمل الذي اختاره خير 
إجابة على هذا السؤال، وألن املجتمع 
الياباني يعرف كيف يوظف الشخص 
املناســب في املكان املناسب، فغالبا 

ثبت رسميا أنها ال متلك العدد الكافي 
إلحراج احلكومة في أي اســتجواب 

سيتقدم به أي من أعضائها.
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كما ذكرت في مقالي الســابق ان 
املعارضة ال متلك سوى ورقة تقدمي 
االستجواب، وليس أمامها من وسيلة 
سياسية الســتعادة توازنها سوى 
اإلعالن عن استجواب، وسر إحراج 
احلكومة بالنسبة للمعارضة يكمن في 
اختيار الهدف الذي سيتم استجوابه، 
واحلديث الدائر اآلن وشبه املؤكد ان 
االستجواب يعد لرئيس الوزراء واعتقد 
ان هذا قفز بعيد ميكن ان تخســر 
املعارضة معه وبه الشيء الكثير، وان 
كان اســتجوابا مستحقا، واألفضل 
ان تبدأ املعارضــة بالتدرج، كما انه 
من األفضل هو أال تتوجه املعارضة 
الستجواب نائب للرئيس، بل األفضل 

تختلف فيها الوجوه وتتبدل األسماء 
لكــن احملصلة واحدة! فــي الواقع 
املؤشرات تنبئ عن أمور إيجابية كبيرة، 
فالكثير من سارقي إرادة الشعب تلقوا 
صفعة قوية، ولم تفدهم أموالهم شيئا، 
والكثير من الوجوه اجلديدة استحقت 
بجدارة وجودها باملجلس ألن الناس 
ترغب في التغيير وتريده، والكثير من 
التحديات واالختبارات تواجه املجلس 
اجلديد في ظل التحوالت العاملية بشكل 
عام وعلى مستوى الشرق األوسط 
على وجــه اخلصوص، فهل جنحنا 
في االختبار؟ وهــل ينجح املجلس 
احلالي فــي االختبار؟ هذا موضوع 
مهم يستحق النقاش في مقاالت قادمة.

لطول أعمار اليابانيني، وهي في الوقت 
نفسه أحد أسباب االنتحار، فالشخص 
الياباني إذا فقد هدفه باحلياة ولم يكن 
لديه إيكيغاي ينتحر، وســبب كثرة 
انتحار اليابانيــني أن الياباني ينظر 
لالنتحــار مبفهوم مختلف عن بقية 
العالم، الســاموراي الياباني ينتحر 
ليثبت بطولته، فهو ينتحر حتى يعيش 
في عقول اليابانيني وأفئدتهم، ميوت 
في سبيل نشر فكرته، وأنه استطاع 
مواجهة املوت بســبب اختالف رأيه 
عن رأي رئيسه الساموراي األعلى، 
وعملية الكامي كازي دليل قوي على 
هذه الفكرة، املقاتل الياباني الذي شارك 
في هذه العملية يعتقد أنه قام بدور 
بطولي في سبيل وطنه ومجتمعه، وأن 

لألسف نواب األغلبية املعارضة أو 
النواب املعترضني أو أيا كان املسمى 
الذي سيحملونه انشغلوا في التفاصيل 
ومت جرهم عمدا أو سهوا إلى معارك 
جانبية ستستهلك من وقت ساعتنا 
الدميوقراطية زمنا طويال، وسيأتي 
هذا حتما على حساب مشاريع قوانني 
النــاس، قوانني من  مهمة ينتظرها 
أجلها انتخب الناس هؤالء األعضاء، 
انتخبوهم ليحركوا مياه التشــريع 
الراكدة ال ليدخلوا في معارك جانبية 

ويبحثون عن تفاصيل التفاصيل.
< < <

احلكومة بريئة من اجنرار نواب 
األغلبية نحــو تلك املعارك اجلانبية 
الصغيرة وان كان هذا األمر يعجب 
لهــا بل ويريحها  احلكومة ويروق 
سياسيا، إال أن احلكومة ال دخل لها 
بتوجه نواب املعارضة نحو الدخول 
في تلك املعارك السياســية اجلانبية 
الصغيرة، فنواب املعارضة هم أنفسهم 
أنفسهم واملجلس معهم  أدخلوا  من 
في تلك املعارك السياســية اجلانبية 

الصغيرة.
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املعارضــة منذ جلســة االفتتاح 
وانتهاء بجلسة انتخاب اللجان وهي 
تتكشف سياسيا وتثبت أمام الناس 
أنهــا ال متلك القدرة ال على املناورة 
وال القدرة على الدخول في صدام ال 
مع احلكومة وال مع املواالة، بل إن ما 

اختبارات عدة وضعنا أمامــــها 
أو خلفها وتركها لنا عام ٢٠٢٠، أول 
هذه االختبارات بالطبع هو ڤيروس 
كوفيد- ١٩ املستجد الذي أرهق واليزال 
يرهق العالم أجمع وحتاول البشرية 
بكل الطرق إيقافه، وهو يغير مسارات 
الدول والعالم أجمع في مختلف املناحي 
واالجتاهات، فهل جنحنا في جتاوز 
أزمة كورونا، أم إن العام اجلديد يحمل 
في جعبته سالالت جديدة ومفاجآت 

مخيفة حول الڤيروس الفتاك؟
هل جنحنا في اختبارات السياسة 
الكويتيــة اخلارجيــة، خاصة فيما 
يتعلق باملصاحلــة اخلليجية - التي 
البد منها - ســعيا لرأب الصدع في 
البيت اخلليجي ولّم الشمل، فالكويت 
دائما كانت والتزال لها دور إيجابي 
في الوســاطة بني األشقاء، وهو ما 
نرجو أن يكلل بالنجاح في حل معضلة 
واختبار صعب تواجهه دول اخلليج 

منذ سنوات.
هل جنحنا في اختبارات التغيرات 
السياسية، وفي اختيار ممثلينا من 
نواب مجلس األمة؟ وهل يفي املجلس 
اجلديدة بتعهداته وآمال الناس املعقودة 
عليه؟ أم إننا أمام عملية جديدة من 
عمليات التدوير السياســي التي قد 

فلســفة اإليكغاي ال تعتبر فقط 
فلسفة، بل تتعدى ذلك حتى أصبحت 
أسلوب حياة لليابانيني، اإلكيغاي باللغة 
اليابانية تعني (سبب وجود الشخص 
في احلياة) أو الهدف من وجوده فيها، 
وأن لكل إنسان هدفا ومفهوما مختلفا 
عن اآلخر، وأنها املنطقة املشتركة بني 
أربع نقاط، وهي ما تبدع فيه وما حتب 
فعله وما يحتاجه احمليط والعالم منك 
وما يحقق لك عائدا ماديا، وفي املنطقة 
املشــتركة بني النقاط السابقة يكون 

هدف اإلنسان في احلياة.
الصــورة نأخذ مثاال،  لتوضيح 
لنفترض أن ما يحب فعله شــخص 
ما هو البحث في سلوك املجتمعات، 
وأنه مبدع فــي الكتابة، وأن احمليط 
به والعالــم عموما يحتاج ألن يكون 
هناك مزيد من الدراسات عن سلوك 
املجتمعات، أما ما يحقق له عائدا ماديا 
فهو كتابة كتــب عن هذا املوضوع، 
وكنتيجة يكون هدفه في احلياة، أو 
اإلكيغاي، هو كتابة الكتب عن سلوك 

املجتمعات.
تقول الدراسات إن الدافع الرئيسي 
لدى اليابانيني للعطاء هو هذه الفلسفة 
املترســخة في عقلهم الباطن، حيث 
الفكرة من املجتمع  يســتقون هذه 
والبيئة احمليطة، وأنها السبب الرئيسي 

أرجوحة

هل جنحنا 
في االختبار؟
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