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قال اإلمام علي گ: إذا فقدت املال لم تفقد شيئا، وإذا 
فقدت الصحة فقدت بعض الشــيء، وإذا فقدت األخالق.. 
فقدت كل شيء، ويقول سيدنا محمد ژ: «إمنا بعث ألمتم 
مكارم األخالق»، ونرى في واقعنا اليوم كلمة التربية تسبق 
كلمة التعليم بعد كلمة الوزارة املعنية عن تراجع مؤشر جودة 
التعليم بالكويت إلى املركز ١٠٤ عامليا واملركز األخير خليجيا 
رغم أن الوزارة أدرجت ٨ مشــاريع من ميزانيتها بقيمة ١١ 
مليون دينار مــن أجل تطوير التعليم في العام املاضي من 
ضمن امليزانية العامة الســنوية املخصصة للوزارة البالغة 

٢ مليار دينار ومازال مؤشر التعليم في تراجع مستمر! 
عندما عم الفساد السياسي ومن ثم االداري في مؤسسات 
الدولة في ماليزيا وتسبب في العجز في ميزانية الدولة، أول 
خطوة قام بها مهاتير محمد عام ١٩٨١ عندما تولى رئاســة 
الوزراء هي االهتمام بالتعليم ومخرجاته، ومن خالل النهوض 
بالتعليم نهضت الدولة من جديد على جميع األصعدة، وفي 
اليابان كذلك التي تعتبر من الدول الرائدة في التربية والتعليم 
والتي ارتكزت في ذلك على اعتماد مادة (األخالق) كأساس 
في منهجها وأنشطتها، ولألسف الشديد تعتمد أغلب الدول 
العربية على أسلوب «التلقني» واحلفظ قبل اإلدراك والفهم 
والوعي مبحتوى املواد الدراســية التي ينســونها مبجرد 
االنتهاء من االختبار الدراســي لها، كما أن الدارج عندنا أن 
أغلبنا لم يستفد بالواقع من شــهادته الدراسية في حياته 
العملية، فاحلصول على العمل بالكويت بعد التخرج يتطلب 
الواسطة قبل الشهادة، وما تعلمته في اجلامعة وسنوات الغربة 
فيها بالغالب لن تطبقه في عملك، لذا يجب اعادة النظر كما 
متت اعادة النظر في آلية التعليم بالدول املتقدمة، من خالل 
االعتماد على نشاط الطالب داخل أسوار املدرسة وملجتمعه 
املدني ليدخل هذا النشــاط ضمن معدل درجاته، كما يجب 
االستفادة من منشآت املدارس واجلامعة: املسرح واملالعب 
الرياضية والساحات إلقامة مسابقات في الشعر واألدب وفن 
اخلطابة والتمثيل والتنافس املعلوماتي بني الطلبة.. الخ بشكل 
دوري، إضافة إلى إحياء املناسبات الدينية والوطنية والتذكير 
بها، وأن نســتمد اجلانب األخالقي من ديننا احلنيف الذي 
يحث على احترام اآلخر وخصوصــا املعلم، وفي احترام 
األماكن التي يرتادونها، من خالل احملافظة على نظافة املكان 
ومســاعدة الكادر اإلداري فيه وتقليل االعتماد على اآلخر 
وغرس هذا السلوك من املراحل الســنية االبتدائية، األمر 
الذي سينعكس بكل تأكيد على سلوك الطالب في بيته وفي 
مجتمعه خالل تعامله مع اآلخرين، وسيصلح مجتمعه طاملا 
أن فيه بذرة الصالح واإلصالح... حيث إن إصالح املجتمع 

يبدأ من صالح أفراده.

قضية مؤرقة بالنسبة لي أعانيها منذ زمن، وأرى أنه 
من الواجب األخالقــي أن أعرضها لكم للنظر واالطالع، 
أال وهــي قضية أو فئة ما يســمون بالنخبة الفكرية أو 

«املثقفني العرب».
< < <

عندما نستعرض تاريخهم ال نكاد جند من طابق كالمه 
أفعاله منهم إال من رحم اهللا، ولألسف فإن من ينطبق عليه 
مقولة «إال من رحــم اهللا» من أفراد هذه الفئة قليل جدا، 
أما البقية الباقية منهم فما هم سوى «إنشائيني عرب» كما 
أسميتهم أنا ماهرين في التعبير واإلنشاء وصف الكالم 
ورص مترادفاته ومحسناته البديعية (هذرلوجيني) ال يعدو 
كون ما يدعونه من أفكار نضالية ونزعات حتررية وانعتاقية 
ســوى ثرثرة أو فضفضة أو مجرد فض مجالس ليلية، 
كالمهم كالم ليل مدهون بزبدة االدعاء والتسلق والنجومية 
والرمزية املصطنعة للفت انتباه متعهدي الباطن واملقاولني 
احلكوميني املتخصصني باكتشاف األقالم واألزالم املأجورة.

< < <
نعم، فالكالم إن لم تسنده أفعال مطابقة له ومساوية له 
بالقوة فإنه ال يزيد على مجرد أحالم رعاة أو همهمات جواٍر 
ال تسمن وال تغني من جوع، بل إنه في بعض املواضع يعد 
جرمية خطيرة جدا.. نتائجها دراماتيكية وعكسية متاما.

< < <
مهما حاول البعض التبرير لهم والقول بأن ما يقومون 
به من نفاق وشــقاق إمنا هو من باب «أضعف اإلميان»! 
وأقول: إن اضعف اإلميان هو السكوت، فليسكتوا ويجلسوا 
إلى أهليهم وأشباههم وال يسفسطوا علينا ويدعون ما لم 
يكن بهم وما لن يستطيعوه وال ميارسون اإلقدام الزائف 
وبيع األحالم وتسويق اخلداع للشعوب الباحثة عن احللول 
والتائقة للصدق، وال يقدمون شــعوبهم لقمة سائغة على 
موائد اللئام من مثخني جيوبهــم االنتهازية وأرصدتهم 

املتضخمة بأموال السحت.
< < <

أوضاع هذه الشرذمة العالة على مجتمعاتها ال حتتاج 
إلى األدلة والشواهد على ذلك؛ ألنه «من املعضالت توضيح 
الواضحات»، ولكن هناك مشــهدا واحدا يكفي عما عداه 
لكشفهم، وهو انه عندما تلتفت لهم الشعوب بوقت األزمات 
ال يجدونهم، أو بكل أسف يجدونهم بأحضان الفاسدين 
واملتنفذين، وهذا ما يشكل نكسة نفسية وإحباطا وانعداما 

للتوازن وللثقة لدى الشعوب.
ورغــم تخذيلهم ملجتمعاتهم يريــدون القيادة، ولكن 
هيهات أن يقود من كان بوقت األزمات باملؤخرة وال يتواجد 

باملقدمة إال بوقت كسب الغنائم.
< < <

دائما هذه الفئة يفضلون األماكن املظلمة وال يعملون 
بالعلن أو حتت األنوار الكاشــفة، ال يستطيعون املناظرة 
أو املكاشفة أو املواجهة، يكرهون النقد وال يطيقونه، هم 
منافقــو كل زمان ومكان بل إنهــم أخطر أنواع املنافقني 
وميارســون أخطر أنواع النفاق فلو رأوا احلق حقا في 
أي جانب ال يؤيدونه عالنية، مراعاة لســخط فريقهم أو 
حلنقهم على من عرتهم مواقفه الصلبة التي تدعو للمواجهة 
وكشفت مواقفهم اجلوفاء وللهشة واالنهزامية، ال يعلنون 
تأييدهم للمواقف الصحيحة؛ ألنها بطبيعة األشياء عكس 
مواقفهــم ال يفعلون هذا خوفا من «معازيبهم» أو حرصا 

على تقاطعاتهم ومصاحلهم.
الكالم فيهم كثير، ولكنني حتديدا في فمي موس وماء 
معا، هناك بعض املواقف يفضل فيها عدم جتريد السيوف 

ألنك ستجرح يدك أول من جترح.
وهناك بعض املعارك مهما كانت حقه ومستحقه فإن 

ربحك لها يعد خسارة لنفسك.
وللمفارقة العجيبة فإن هناك معارك بخسارتك أو تركك 

لها تكسب نفسك واحترام اآلخرين.

بادئ ذي بــدء، أود أن أعبر عن 
عظيم ســعادتي وأنا هنــا أخط من 
جديد كتاباتي التي شــرفت ومازلت 
أشــرف بعرضها عليكم ألشارككم 
فيها أفكاري وأستقي من نصائحكم 
وآرائكم، كما أعتذر عن انقطاعي عن 
مزاولة الكتابة طوال الفترة السابقة، 
وأسأل اهللا أن يشافي مرضانا ويرحم 
من غيبه املوت وينعم عليكم بالصحة 

والسالمة والعافية.
لقد كانت بحــق جتربة التعايش 
مع هــذا الوباء مريرة للجميع، ولعل 
مرارتها تكمن في جهل اجلميع بالتعامل 
مع مثل هذه األوبئة في بادئ األمر، 
فمنهم من استخف باألمر ومنهم من 
أنكر واعتمد نظرية املؤامرة، والبعض 
التعامل  اآلخر جهل مسببات وطرق 
معه حتى باتت دول عظمى معروفة في 
قدراتها الصحية والبحثية ترزح حتت 
وطأة تزايد اإلصابات وقصر ذات اليد، 
ليتخبط العالم من هول الصدمة (كالذي 
استهوته الشياطني في األرض حيران).
إال أنني مازلت أرى اإليجاب في 
بواطن كل أمر والنفع في كل ضارة، 
الوباء عرفنا قيمة ما  فبســبب هذا 
فقدناه، ولــم نفقد ما كنا جنزم بأنه 
ذو قيمة وهو باحلقيقة «هشيما تذروه 
الرياح»، وعرفنا أهمية العافية، وكنا 
نظن أنه «ال ضير يصيبنا»، واكتشفنا 
أن لنا عائلة كان بها من الدفء ما كنا 
جنهل جمالــه، ورأينا الفزعة تتجلى 
بأبهى صورها عند حاجتنا إليها رغما 
عن أنف من كان يصور لنا عكس ذلك.
واآلن وفيمــا اليزال خطر الوباء 
قائمــا، أمتنى أال ننســى كل جميل 
اكتشفناه وكل قيمة إيجابية وصلنا 
إليها، حتى نصل إلى اليوم الذي نرمي 

فيه الكمامة لألبد.
نعم، إن في اجلعبــة الكثير من 
الهموم وفيها أيضا الكثير من التفاؤل، 
وال أعتقد أن احلياة تأتي بالهموم فقط، 
وإن جاءت بها فاحلل هو النظر إليها 
بعني الباحث عن احلل وبارقة األمل، 
وليس بنظرة اليائس املنكسر املتشائم 
على الدوام، فيكفي أن نردد في سرنا 
وجهرنا قول احلق ســبحانه (إن مع 
العسر يســرا إن مع العسر يسرا)، 
وعندها نعي أن احلياة أجمل بكثير 
من هم وبــاء أو ضيق رزق أو عثرة 

هنا أو هناك.
أدام اهللا هذا الوطن شامخا، وال 

أدام من يعتقد غير ذلك.

يتخطى عدد الكويتيني احلاصلني 
علــى الشــهادات العليــا (دكتوراه 
وماجســتير) ٤٦٣٣ شخصا، غير أن 
الكثير من املوظفني العاملني بالقطاع 
احلكومي واخلاص لديهم شــهادات 
جامعية فــي كل االختصاص، بل إن 
هناك من املتميزين في الفكر واإلدارة 
واالقتصاد والتربية وغيرها هم أحد 
كنوز الكويــت في العلــم واملعرفة 
وتســتعني بهــم العديد مــن الدول 
واملؤسسات اخلارجية بدراسات وأبحاث 
وآراء نافعة، كما أن للعالقات االجتماعية 
دورا مهماً فــي حلمة املجتمع وحب 

الوطن والتعاون في تنميته ورفعته.
إن اختيار أعضاء احلكومة ال يقوم 
مع األسف على هذا املنهج، بل بعض 
املرشحني منهم غالبا ما يطرح اسمه 
وينال العضوية فتجده في كل تشكيلة، 
حتى إن البعض يعتبر متميزا وجديرا 
باملشاركة لســهولة أسلوبه وحالوة 
كالمه واإلكثار من التشــدق ال ميلك 
من اخلبــرات إال مبا عمل به وأحيانا 
تنقصه األمانة واملصلحة العامة والعدالة 

بني اخللق.
إن قاعدة ما فــي البلد إال هالولد 
ال بد أن تلغــى، كما أن ضيق الرؤية 
وحتديدها في مجموعة واحدة ال بد أن 
تتسع، فاملشاكل احلاصلة من التقصير 
والتجاوز إمنا جــاءت بدون أن يرى 

املواطن اجلديد في التنمية.
إن عملية االختيار حتتاج إلى اختيار 
نقي وصاف يقوم على ضوابط وأصول 
وتدريب والتزام بسياسة واضحة، ثم 
يترك احلبــل على الغارب مع مراعاة 

املتابعة والتقييم.
كما أننا نحتــاج في هذه املرحلة 
الى حكومة قوية همها سالمة الكويت 
من كل شر بغض النظر عن املجامالت 
واملصالح اخلاصة وحب اخلشوم، كما 
أن أملنا باهللا فــي ظل العهد اجلديد، 
أميرا وولي عهد ورئيس حكومة، أن 
نرى اخلير واألمن واالستقرار على 

بلدنا الغالي وشعبنا الطيب.

السن مبنظمة الصحة العاملية، ويتيح 
الفرصة لالستفادة من برامج  املركز 
رعاية كبار السن ومن البحوث التي 
نالت اجلوائز على مدى السنوات املاضية 
وليكون هــذا املركز منوذجا يحتذى 
به وإضافة متميــزة للنظام الصحي 

في البالد.
وأرجو من ســمو رئيس مجلس 
الوزراء أن يتبنى هذا االقتراح وإعطاء 
التوجيهات إلدراجه ضمن برنامج عمل 
احلكومة ورؤيتها لرعاية كبار السن 
والوفاء واالمتنان لألمير الراحل، طيب 
اهللا ثــراه، وإن لم يكن لدى احلكومة 
متويــال لهذا املشــروع فإنني أدعو 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبا لديها 
من إمكانات ورؤية مستقبلية أن تتبنى 
هذا املشــروع كمركز إقليمي متميز 
لرعاية كبار الســن الصحية ويحمل 
اسم سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، والذي كان يرأس مجلس إدارة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويكون 

صدقة جارية له.

الثانويــة وقبلها  والوجبات شــويخ 
متوسطة الشــامية والكفتة والبرياني 
وكوب العدس والبدالت املدرسية واحلالق 
واملسرحيات واملباراة فردية وزوجية 
ومقاصف مدرسية وفروض الصالة، 
يرويها لكم املغفور له بإذن اهللا بأنغام 

وكلمات سامري تلك السنوات!
هذا األرشيف وزيادة عاصره جيل 
الراحلني بذهبية تلك السنوات زاملناهم 
وتابعنا حالوتهــا ومرارتها ومقارنتها 
بحاضر السنوات ترفا بال حتصيل وال 
زبدة تعني ما دار باملاضي اجلميل مع 
املنيع  العصفور وعبداهللا  جيل سعود 
األصقه ـ عليهما رحمة اهللا وغفرانه ـ 
الصبر والسلوان، واملعذرة  ولذويهما 
للتقصير مع حبايب ذلك اجليل أحيائهم 
ـ  الكورونية  الظروف  واألموات، ومع 
سامحها اهللاـ  التزمنا التوجيهات، مأواهم 

فسيح اجلنات، آمني يا رب العاملني.

خالل خطط إعالمية وبرامج لتوضيح 
اخلطة والسياسة العامة للدولة وخطاباتها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والتربوية والعلمية والقيمية وأهدافها 

في املجتمع.
* شخطة قلم: البد أن يكون املواطن على 
قدر من الوعي ملعرفة القضايا وتكوين 
رأي وقناعــة، دون االنســياق خلف 
الزائفة واملشاكل  الشعارات والقضايا 
املفتعلة ليخلق حالة من الفوضى وعدم 
األمان وحالة من اليأس لدى الشــعب، 
كل األمم السابقة واحلضارات والدول 
متر بأزمات سياسية واقتصادية، ولكن 
بروح األمل واإلصرار والعزمية واإلرادة 
مؤمنني بقيادة سياسية راشدة متمثلة 
في صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، نســتطيع نتجاوزها 
بالثبات، ولنا على سبيل املثال ال احلصر 
التجربة املاليزية وكوريا اجلنوبية من 
خالل إصالح ووضع إســتراتيجيات 
لتطوير منظومــة التعليم الذي يعتبر 

صمام األمان ملجتمعات اإلنسانية.

للشق السياسي بعيدا عن مسؤولية إدارة 
وزارة اخلارجية من الناحية اإلدارية.

نعلم متاما أن قامة ومقام مثل السفير 
خالد اجلاراهللا بالتأكيد سيكون له دور 
كبير في خدمة وطنه في األيام املقبلة، 
فحكامنــا أبدا ال ينســون رجاالتهم 
املخلصني، وباألخص أن السفير خالد 
اجلاراهللا من خريجي مدرسة املغفور له 
الشيخ صباح األحمد، وبالتأكيد ميتلك 
خبرات لن تستغني الدولة عنه بسهولة.
إال أن ســنة احلياة هــي التجديد 
في القيادات، ليتفرغ البعض لعمل قد 
يكون أكثر أهمية ويتولى اجلدد حتمل 
املسؤولية، ألن إتاحة الفرصة لآلخرين 

من متطلبات احلياة.
لذا، نقول للسفير خالد اجلاراهللا بأننا 
لن ننساك، فقد كنت من اكثر املخلصني 
لوطنك وحكامك، فلم تنس حق اهللا عليك 
وال حق العباد، وأياديك البيضاء خيرها 
على كثر من أبناء هذا الوطن احلبيب، 
وكثر لن ينسوك حتى إنني متأكدة من 
أن حكامنا لن يتركوك، وسيكون لك دور 
خلف الكواليس، فقد يكون وطنك اليوم 
بحاجة إليك أكثر مما مضى، وشكرا من 

القلب على كل شيء.

وبني املناقشات اجلارحة إلخالئها والتي 
تفتقد ما يستحقونه من عرفان وامتنان؟

إن احلاجــة ملبادرات غير تقليدية 
لرعاية كبار الســن الصحية جتعلنا 
نطالب بأن يشتمل برنامج عمل احلكومة 
على إنشــاء مركز صحي متخصص 
لرعاية كبار السن يحمل اسم املغفور 
له بإذن اهللا تعالى الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح ليمثل امتدادا جلائزة 
صباح األحمد للرعاية الصحية لكبار 

يعود بــك «بومصعب» لتواريخ القرن 
املاضي من اخلمسينيات والستينيات 
إلى السبعينيات، تذكيرك ملا مضى وما 
فات للتواصــل باجلوالت والصوالت 
بالبراري والكشتات، والبحر والرحالت، 
ثم األسفار سياحة ودراسة وامتحانات، 
بزمنهــا الذهبي للمعــارف احلكومية 

الدولة لألجيال القادمة، ومخرجات التعليم 
تواكب سوق العمل على قدر من اإلنتاجية 
واإلبداع، كل فــي مجاله وتخصصه، 
القطــاع الصحي احليــوي وتطويره 
بقوانني وتشريعات وخطط منها التأمني 
الصحي للمواطنني، واختيار األكفاء من 
األطباء ومعاجلة األخطاء في املنظومة 
الصحية كاملة، واألمن واملنظومة األمنية 
ملكافحة اجلرائم ولكن بتفعيل القوانني 
وتطبيقها، واإلعالم الذي يعتبر الذراع 
اليمنى للدولة وتطبيق سياســتها من 

املوائمة لكل أزمة تعتري البالد، فقد كان 
صاحب الرؤية االستقرائية، فذكاؤه هو 
ابرز ما مييزه وهذا ما جعله من املقربني 
من سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، رحمــه اهللا، فكان من رجاالته 
املخلصني الذين خدموه بإخالص وتفان.
حيــث إنه في كافــة األزمات التي 
شهدتها الدولة كانت له رؤية واضحة 
وثاقبة في كيفية التعامل معها ســواء 
أكانت إقليمية أو دولية، فهو رجل حازم 

وصاحب قرار صائب.
وهذا ما جعل خبر قبول استقالته، 
حديث البلد بل امتد إلى خارج الكويت، 
فالبعض تلقى اخلبر بحزن، والبعض 
اآلخر ال نعلــم نواياه إال انه قد تكون 
املسؤولية اجلديدة املطلوبة من السفير 
خالد اجلاراهللا تتطلب منه التفرغ التام 

الصحية لكبار السن والتي متثل «عافية» 
جزءا منها فقط.

وأتســاءل: هل لدينا مراكز طبية 
متخصصة توفر الرعاية املتكاملة لكبار 
السن خصوصا من يعانون من مشاكل 
في الذاكرة واإلدراك واحلركة بسبب 
األمــراض املزمنة؟ وكيف نتعامل مع 
ة  ذلك دون اخللط بني ازدحام األســرّ
باملستشفيات بحاالت طريحي الفراش 
من كبار السن بسبب األمراض املزمنة 

بالرحيل خالل أســبوع، بعد أن عانى 
وواجه املرض بصالبــة، وكان صابرا 
حني يلتقيك يبدو بابتسامته الودودة، 
املعهودة، ودعواته للصحبة  وقفشاته 
املمدودة، حتى حتســبه خالي النفس 
والبدن عن «الوهن»، وتعريفها للجيل 
احلالــي لغويا ألم املرض املزمن، حيث 

جدارتهم وتنفيذ سياســة عامة لرقي 
وتقدم الدولة ومؤسساتها الوطنية لتكون 
دولة حضارية عصرية يســود فيها 
القانون والعدالة االجتماعية للمواطنني 
ويشعر املواطن بروح املسؤولية واألمان، 
ويكون على قدر من الوعي والنضوج 
لفهم املرحلة احلالية من حتديات محلية 

وعربية وإقليمية ودولية.
لذا البد تقدمي عدة مقترحات منها إلى 
نواب األمة أهمها عدم تسييس القضايا 
التربوية والتعليمية ألنها قضية وعصب 

من يتهمه مبا ليس فيــه، فدائما كان 
يقابل اإلساءة باإلحسان، وكرمه جعل له 
شعبية واسعة في األوساط االجتماعية، 
فكل من له مظلمــة أو حاجة كان البد 
أن يطلب مقابلته وكان يقدم يد العون 

دائما للجميع.
هذا هو السفير خالد اجلاراهللا الذي 
ال يعرفــه كثيرون، رجــل داوم على 
العطاء وخدمة وطنه، فلم يتغيب يوما 
عن عمله، فحتى في مرضه كان يقوى 
عليــه ويتحمله ويذهب لعمله، حرصا 
العامة. فهذا الرجل  منه على املصلحة 
يعرف حق اهللا عليه، فلم يشغله املنصب 
وبريقه عن القيام مبا يتطلبه املولى عز 
وجل منه، وكان الكرمي املتســامح فقد 
حتمل جميع األزمات التي كانت تعتري 
الدولة، وكان حريصا على أن يجد احللول 

حتت مظلة منظمة الصحة العاملية 
بجنيف، متنح كل عام جائزة ألفضل 
البحوث واإلجنــازات املتعلقة بكبار 
الســن، وحتمل اجلائزة اســم أمير 
اإلنســانية املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الشــيخ صباح األحمد، 
وجميع شروط منح اجلائزة وإجراءات 
التقدمي لها وقيمتها متاحة على موقع 
منظمــة الصحة العامليــة، وهي أحد 
إجنازات املغفور له في مجال الرعاية 
الصحية والتي تسطر بحروف من نور 
وتخلد فــي تاريخ اخلدمات الصحية 

احلديثة.
واآلن وبعد رحيل املغفور له الشيخ 
صباح األحمد، فــإن الوفاء يقتضي 
االستمرار في إقامة ودعم مشروعات 
وبرامج ومبــادرات الرعاية الصحية 
لكبار السن حتت سقف واحد وبسهولة 
ارتفاع  ويسر وتقدير وامتنان، ومع 
األعمار املضطرد، فإن شريحة كبار 
السن تزداد في املجتمع عاما بعد عام 
وال بد من توافر رؤية مستقبلية للرعاية 

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (إنك ميت 
وإنهم ميتون) ڈ.

باألمس، ودعنا قوافل من الشخصيات 
رحلوا آلخرتهم الربانية، وكل يوم يشهد 
توديع أعزاء آلخرتهم احملتومة، زاملنا 
منهم الكثير، وباألمس القريب رحل األخ 
سعود أحمد العصفور الذي كان رفيقا 
وصديقا وصاحبا مخلصا وفيا صادقا 
ال تفارق ابتسامته محياه وبشاشة وجهه 
وطيب محياه، على مدى ٥٠ عاما وزيادة، 
تواصال وعبادة وعطاء، نخوة وعزوة، 
وفزعة الوفي في كل املناســبات، كما 
وصفه صديق عمره املخلص برسالته بعد 
مفارقته رجل األعمال السيد قتيبة الغامن، 
العصفور وشقيقه  أبو أحمد  مشكور 

مبارك يستحقونها دنيا وآخرة.
أما األخ والصديق واجلار والزميل 
عبــداهللا عبدالكرمي األصقــه، رحمه 
اهللا، فقــد كان ال يختلف عن ســابقه 

السياســي واالجتماعي  اإلصالح 
يبدأ من السلطة التنفيذية بتقدمي خطط 
ومشاريع تواكب املرحلة احلالية في ظل 
عالم متداخل ومتطور في جميع املجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واملعرفيــة والعلمية، وتقدمي احلكومة 
مقترحات وأوراق سياسية واقتصادية 
عملية ملعاجلة القضايا التي تشغل الرأي 
العــام الكويتي، منها العفو الشــامل 
واحلريــات. واحلكومة مقدرتها تقدمي 
تصور وحلول للوصول إلى اتفاق مع 
الكتل النيابية ملســيرة إصالح وطني 
حقيقي يبدأ باألطر القانونية والدستورية، 
مكافحة الفساد اإلداري واملالي، وتقدمي 
قوانني ملعاجلة مكامن اخلطأ واخللل في 
الوزارات واملؤسسات في الدولة، واختيار 
كفاءات وطنية وإصالحية على قدر من 
املسؤولية األخالقية واالجتماعية لقيادة 
املرحلة وتقــدمي اخلطط والتصورات 
واملقترحات لقيادة املشــهد السياسي 
واالقتصادي والعلمي، بدءا من رئيس 
الوزراء والــوزراء وإعطاء مدة زمنية 
مطولة حتى يســتطيع الوزراء إثبات 

منذ زمــن بعيد والســفير خالد 
اجلاراهللا، من أكثر رجاالت الدولة الذين 
خدموها بتفان وإخالص، فقد أفنى شبابه 
في خدمة وطنه من خالل موقعه كنائب 

لوزير اخلارجية.
حيث تدرج في الوزارة من ملحق 
ديبلوماســي حتى تقلد درجة وزير، 
لذا فهو يعتبر من أكثر امللمني بطبيعة 
عمل وزارة اخلارجية ومتطلباتها، حيث 
كان يعمل توازنا مميــزا بني واجباته 

الديبلوماسية واإلدارية.
وعلى الرغم من كافة انشغاالته لم 
يكن يغلق أبواب مكتبه لكل من يطلب 
مقابلته، وكان حفظه اهللا ال يرد سائال 
ومــا من يقصده في مظلمه إال ووقف 
وقفه جاده في إنصافه ورد كافة حقوقه، 
فكان مــن القياديني القالئل، إذ كان ال 
يغلــق أبوابه حتى أمام أصغر العاملني 
في الوزارة، وبتواضعه في تعامله مع 

الناس ازداد رفعة ومقاما.
وعلى الرغم من كل العطاء والتفاني 
في خدمة وطنه إال أنــه كان اجلندي 
املجهول، فــكان دائما يعمل بعيدا عن 
اإلعالم، ومن القليل جدا أن يظهر في 
مقابلة أو أن يرد على منتقديه أو يقاضي 
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