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كال من املؤيد أو املعارض للعفو، قد 
اتخذا مواقفهما ومواقعهما على أسس 
ومبادئ، على عكس االنتهازيني الذين 
يضعون مواقفهم في سوق السياسة 
بال ضمير أو مراعاة أو اعتبار حلاجة 

الكويت أن حتتضن أبناءها.
فالعفو عند املقدرة من شيم الكبار 
الفضل، فال  والعقالء والكرام وأهل 
تتوقعوه أو تلتمســوه من الصغار 
واجلهالء واحلقراء وأهل الصفقات.

يقــول اهللا تعالى (وال يأتل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى واملساكني واملهاجرين في سبيل 
اهللا وليعفوا وليصفحوا أال حتبون 
أن يغفــر اهللا لكم واهللا غفور رحيم 

ـ النور: ٢٢).
وال شــك أن أغلب أهل الكويت 
قادرون على الغفران والصفح والعفو، 
بل هي بحاجة لهذه اخلطوة كون ذلك 
ينسجم مع طبيعة املجتمع الكويتي 

املتسامح.

واألصوات يجب أن تسمع، ومن ال 
يعلم يجب أن يدرك، أن أسوأ ما في 
هذا املوضوع هو وجود من يستخدم 
ملف العفو كورقة للضغط بهدف عقد 
ليكون وسيلة  السياسية،  الصفقات 

لالبتزاز واإلخضاع واإلذالل.
نعم هنــاك مزايدون على جراح 
الوطن، وهم مهما بلغوا، فلن يحظوا 
أن  باالحترام، لسبب بســيط وهو 

طي امللف من خالل إعادة املهجرين، 
والتسامي على خالفات املاضي ومداواة 
اجلراح، وفتح صفحة جديدة، كما هو 
احلال في أحداث وسوابق كثيرة في 
تاريخ الكويت، عندما أعادت الكويت 
أبناءها املهجرين املغتربني في العديد 
من املناسبات في املاضي، بل وضمتهم 

حتت مظلتها وصاروا جزءا منها.
إال أن احلــق يجــب أن يقــال، 

كما كان ملف إعادة اجلناسي هو 
احملرك واحملفز األساسي في انتخابات 
مجلس ٢٠١٦، فــإن ملف العفو عن 
املدانني في قضيــة دخول املجلس 
كان أيضا هو احملــرك واحملفز في 

انتخابات ٢٠٢٠.
رمبا يختلف أو يتفق املجتمع بشأن 
العفو، ولكن األغلبية يدركون  ملف 
أن الوضع احلالي استثنائي ومؤقت، 
وإيجاد حل إلعادة املياه إلى مجاريها 
ليس إال مســألة وقت، ألن ما حدث 
النازفة  أكثر اجلــروح  ويحدث من 
التي البد أن تعالج وتداوى، بأسرع 

وأقصر الطرق.
لن أحتــدث عن اجلوانب واآلثار 
اإلنسانية واألســرية، ألن الواقع ال 
يســعه الكالم وال ميكن أن يوصف 
بأي شكل من األشكال، بسبب معاناة 
املهجرين وذويهم الذين أسأل اهللا أن 

يصبرهم ويشد من أزرهم.
أتفق مع الفريق الذي يرى ضرورة 

وبعد أن كانــت هيلني تصارخ 
وتضرب رفيقاتها تعلمت أن حتترم 
اآلخرين وتهذب سلوكياتها وذهبت 
إلى املدارس ومــن ثم إلى اجلامعة 
وتخرجــت فيها فــي يونيو ١٩٠٤ 
مبرتبة الشــرف املمتازة وملا كانت 
هيلني ال تعترف باحلدود، فقد فاقت 
قريناتهــا وأصبحت تدرس وتعلم 
املقاالت والكتب وحتاضر،  وتكتب 
وصار لها دور بارز في دعم أعمال 
اخلير التي تخدم الصم واملكفوفني، 
حتى انها قامت بــأداء فن التمثيل 
وجتاوزت شهرتها مدينتها وبالدها، 
وهكذا أصبحت هيلني شخصية عاملية 
وظلت تعمل إلى أن وافتها املنية في 
عام ١٩٦٨ عن عمــر ناهز الثمانية 
والثمانــني من العمر، أعوام زينتها 
باإلجناز وصناعــة النجاح في كل 
حلظة، لقد قالــت ذات يوم «إذا ما 
أغلق باب للســعادة فتح باب آخر، 
ومن العجــب أن نظل محدقني في 
البــاب املغلق وال ترى أعيننا الباب 

املفتوح».

التي فتحت لها آفاق النجاح والتألق 
في مجاالت األدب والتعليم وصنعت 
أجياال رائدة حققت نهضة في مجتمعها 
بل وصارت أيقونة للتحدي والتغلب 
على العوائق التي تهدر قيمة احلياة 

اإلنسانية.
إن النجاح ال يكون بالتذمر والتنمر 
بل يكون بالعمل واحلكمة والتعاون، 
الفتاة  فقد خلقت تلك املعلمــة من 
اليائسة جنمة المعة في سماء الثقافة 

واملعرفة وكاتبة مثقفة عميقة.

املرعب عندما  املزدوج  السجن  ذلك 
قررت أن تتغير، وقيض اهللا لها معلمة 
خاصة هي آن سوليفان التي أبدعت 
في تعليم هيلني وتهذيب ما كانت عليه 
من سلوكيات غوغائية وغضب مدمر.
 كانت آن سوليفان مثاال للمعلمة 
الصبورة البارعة املخلصة ملهمتها التي 
ارتكزت على هيلني الفتاة املسكينة 
التي تاهت بســبب الغضب واأللم، 
لكن بفضل حكمة سوليفان استعادت 
هيلني توازنها واكتسبت لغة التواصل 

احلكمة ضالة املؤمن، أينما وجدها 
فهو أحق بها، وقد علمنا اهللا سبحانه 
أن نعتبر ونتعظ، لذلك سأنتخب قصة 
معبرة عن الصدق ومفعمة بالبصيرة 
والصبر عبر رحلة ألم ومعاناة انتهت 
إلى إجناز رائع وجنــاح مبهر، إنها 
رحلة استمرت بعزمية صلبة وصبر 
ال متناهي وإرادة حرة ال تعترف بأي 
حدود أو أسوار أو خنادق ولقد بدأت 
هذه القصة في السابع والعشرين من 
شهر يونيو للعام ١٨٨٠ ميالدي حينما 
ولــدت هيلني كيلر في مدينة االباما 
األميركية، وكان حينها والدها جنديا 
خاض لتوه جحيم احلرب األميركية 
األهلية ثم عاد من املعارك ليعمل في 
الصحافة، وقــد أعطاه اهللا «هيلني» 
التي ولدت وهي مريضة مرضا كاد 
أن يودي بحياتها لكنها متاثلت الشفاء 
بعد أن فقدت حاستي السمع والبصر، 
فأصبحت طوال حياتها أسيرة السكون 
اللعب وغاضبة  والظالم عاجزة عن 
متنمرة، وكان من املمكن أن تستمر 
كذلــك إال أنها قــررت اخلروج من 
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بات شبه مؤكد أن الوزير أصبح عملة نادرة، ألن 
قبول الوزارة أمر له تبعاته في العشرين سنة األخيرة، 
خاصة ان االستجوابات والتهديد للوزير اجلديد من 
قبل بعض أعضاء مجلس األمة املوقرين أصبحا شبحا 
يطارد من يقبل الوزارة، فاالستجواب جاهز قبل أن 
يبدأ الوزير عمله، وهــذا األمر به حيف وظلم، حتى 
أصبحت العالقة بني احلكومة واملجلس غير مريحة، 
وال تبشــر بخير، والضحية هو املواطن، وقد طفت 
على السطح رسائل بني احلكومة ومجلس األمة مبهمة 

ويتوجس املرء منها خيفة.
ومن ال يعرف السياسة ال ميكن له أن يفك طالسمها، 
فاحلال التي وصلت إليه العالقة بني احلكومة واملجلس 
واملواطن أصبحت كقول القائل «بني حانة ومانة نتفنا 
حلانــا» وهو مثل يعرف قصته كثير من الناس، فقد 
نتف زوج حانة ومانة حليته حتى لم يترك بها شعرة 
واحدة ليرضي زوجتيه، وكانت النتيجة أن طلق الزوج 
حانة ومانة واشترى راحته، ما نراه ونسمعه في الساحة 
السياسية اليوم يجعلنا نكره السياسة ونشتم جدها 
التاسع عشر، فال مجلس األمة راض على احلكومة وال 
احلكومة راضية على مجلس األمة، وال الشعب راض 
على احلكومة واملجلس معا، والعجيب محاولة إقناع 
بعض أعضاء مجلس األمة لنا بأن الوزير شيطان والنائب 
مالك ومنقذ، وستكون الكويت بفضل جهوده على ما 
يرام، أما الوزير فهو من ال يريد اخلير للكويت، وهذا 
ما يذكرنا بقصص ألف ليلة وليلة واألمير شــهريار 

وشهرزاد اخليالية.
نحن نعلم أن الوزيــر ليس مبالك وكذلك النائب، 
فكالهما بشر يصيب ويخطئ، كما أننا نحترم أعضاء 
احلكومة مثلما نحترم أعضــاء مجلس األمة، ولكن 
الواقع الذي نراه أن احلال في الكويت واقفة بســبب 
العنتريات والشعارات الزائفة التي لم تعد جتدي نفعا، 
ألنها اســتهلكت وعفى عليها الزمن، فاملواطن يريد 
اإلجناز، ومجلس األمة هو اجلهة املناط بها هذا األمر، 
فما شأننا نحن وهذا اخلصام املعلن بني بعض األعضاء، 
ولم تســتعجلون حل مجلس األمة؟ على اجلميع طي 
صفحة املاضي والتمســك بأصول الدميوقراطية إن 
أرادوا لها أن تستمر، وال يتحقق ذلك إال باالنسجام 

والتفاهم والوئام والتعاون.
ولنتذكر جميعا قول املهلب بن أبي صفرة:

ـــرا ـــن تكس ـــاح إذا اجتمع ـــى الرم تأب
أفـــرادا افترقـــن تكســـرت  وإذا 

ـــرى ـــي إذا اعت ـــا بن ـــا ي ـــوا جميع كون
آحـــادا تتفرقـــوا  وال  خطـــب 

هذا ودمتم ساملني.

املوقف السياسي

استعدادات قطر 
لتنظيم كأس 
العالم ٢٠٢٢

عبد احملسن محمد احلسيني

أتابع بكل فخر واعتزاز اســتعدادات قطر الشقيقة 
لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.. وأعبر عن 
اعتزازي مبا أشــعر ألنني مواطن عربي وخليجي ومن 
دول مجلس التعاون اخلليجي، وأفخر مبا أشعر به من 
قدرة قطر الشــقيقة على تنظيم بطولة عاملية تعتبر من 

أكبر وأشهر البطوالت الرياضية العاملية.
لقد باشرت دولة قطر الشقيقة العمل منذ اختيارها 
لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٢٢ ولم يأت هذا 
االختيار مــن فراغ، لكن جاء نتيجة ثقة االحتاد الدولي 
واملجتمع العاملي بقدرة دولة قطر على تنظيم كأس العالم.

وجاءت الثقة العاملية بعد اطالع العالم على استعدادات 
قطــر لتنظيم كأس العالم، ومنذ ذلك التاريخ قامت دولة 
قطر بتنظيم عــدة بطوالت رياضية قارية وعاملية حتى 
تقوم بعدة جتارب للمنشآت الرياضية التي قامت قطر 
الشقيقة ببنائها، كذلك الطالع العالم على استعدادات قطر 
باستقبال املشاركني في البطوالت الرياضية في مطارات 
الدوحة وتنظيم الشباب القطري في توفير كل اخلدمات 
للضيوف. وكنت قد اطلعت على تلك املنشآت الرياضية 
الضخمة من خالل حضوري لبعض البطوالت الرياضية، 
وكانت أولى هذه البطــوالت في عام ١٩٧٦ وهي بطولة 
كأس اخلليج الرابعة رغم أنها أول جتربة لقطر في تنظيم 
بطولة رياضية إال أنها كانت ناجحة، وجتسدت من خالل 

اإلقبال اجلماهيري على مباريات البطولة.
وشــارك العراق ألول مرة في بطوالت كأس اخلليج 
العربي لكرة القدم، ولقد زاد اشتراك العراق في البطولة 
نوعا من املنافسة القوية بني الفرق املشتركة في البطولة.. 
وكان هناك أيضا نشــاط إعالمي ملموس، حيث قامت 
الوفود املشــاركة بإصدار نشرات يومية، ولقد شاركت 
في نشرة الوفد الكويتي، وكانت هناك منافسة شديدة 
في إصدار النشرات اليومية وخاصة بني وفدي الكويت 

والسعودية.
ولم تتوقف قطر عن تنظيم بطوالت إقليمية وعاملية، 
وها هي اليوم تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم لألندية 
ألبطال القارات، وميثل قارة أفريقيا منتخب مصر الشقيقة، 
وال شك أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن جتارب قطر 
استعدادا لتنظيم بطولة كأس العالم لعام ٢٠٢٢، إننا كعرب 
وخليجيني يتوجب علينا أن نســهم في إجناح قطر في 
تنظيــم كأس العالم لكرة القدم املقبلة حتى نثبت للعالم 
قدرة الشــباب الرياضي العربي واخلليجي على تنظيم 

بطوالت دولية.
وال يسعنا في هذه املناسبة إال أن نرفع آيادينا بالتصفيق 
احلماسي لدولة قطر الشقيقة حتى تتمكن من إجناز كبير 
بتنظيــم كأس العالم لكرة القدم التي تعتبر أكبر بطولة 
رياضية، وتعظيم سالم لصاحب السمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني الذي وفر كل اإلمكانيات للشباب الرياضي 
حتى يتمكنوا من تنظيم بطولة كأس العالم ألول مرة في 

الشرق األوسط.
من أقوال سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه: «إن سالمة اجلماعة إمنا تكمن في قوتها 

وإن قوتها إمنا تكمن في متاسكها».
واهللا املوفق.

عفيفا، تقيا، صادقا، خالصا، صاحلا 
وسليما.

أما ان غابت تلك القدوة عن الناس 
وعن مجتمعهم، فسرعان ما ستشكل 
عامال رئيســيا في انتشار املنكرات 
واســتفحالها، وإفشــاء اجلهل بني 
أشــخاصها، إلى ان يزداد في املقابل 
انحرافها وضياعها، فجودة  لألسف 
العمل كما قال وليام فوستر ال تأتي 
مصادفة ابدا، انها نتاج نوايا حسنة، 
وجهد صادق، وتوجيه ذكي، وإخراج 
متمرس، كونها متثل االختيار احلكيم 

لبدائل متعددة.
القدوات  أولئك  كما يتوجب على 
أيضــا، وتلك الرمــوز الناجحة مبا 
الزكية جيال  يحملونه من ســيرهم 
بعد جيــل، ان يدعوا الناس بأفعالهم 
ال بأقوالهم فقط، لتعم الفضائل بالشكل 
الصحيح، لتقضي فيما بعد وبالتدريج 

على جميع الرذائل.
وال ننســى أن للمقتدى به أجرا 
عظيما من عند اهللا سبحانه، إن كان 
ذلك في اخلير طبعا، لذا كان من دعاء 
عباد الرحمن الصاحلني (ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا 

للمتقني إماما).

كي يكون السراج املنير لنا وملن يجيء 
من بعدنا، كما قال ژ في حديثه، من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة، ومن ســن 
سنة ســيئة فعليه وزرها ووزر من 

عمل بها إلى يوم القيامة.
لذلك أعطى إسالمنا احلنيف جلانب 
تلك القدوة احلسنة اهتماما كبيرا جدا، 
ليترجم من خاللها شريعته إلى واقع 
حياتنا، وليرى الناس في ســلوكهم 

وتصرفاتهم أوامر كتاب ربهم.
إليه، ودخل  فمن يسلكه ويوفق 
اإلميان قلبه، وعمل بالتنزيل وخشي 
من اجلليل، فقد استعد ليوم الرحيل، 

ومنهجهم وطريقتهم الصحيحة في 
هذه احلياة.

هذا وبخالف أنها متثل جزءا من 
الكمال النســبي، والذي قد يثير في 
الوجدان اإلعجاب، فتتأثر به تأثرا عميقا 
ونقيا، كما أنهــا تولد في داخل كل 
إنسان، القناعة التامة واإلخالص الكامل.
ولــو بحثنا في مياديــن التربية 
لوجدنا رسولنا الكرمي هو من يتربع 
على عروش املربني، فلقد كان املربي 
الذي ربى  الكرمي، والقائــد، واملعلم 
أصحابه الكرام على الفضيلة والقيم 
العليا النبيلة، واعتلى ژ أعلى مراتب 
األخالق والعلم، ألنه تربية رب العاملني، 

كم نحن فــي أمس احلاجة اليوم 
إلى القدوة احلســنة واملثل األعلى، 
وخصوصا شــبابنا وبناتنا، وذلك 
الذي أصاب  انتشار الضعف  بسبب 
حياتنــا ومجتمعنا، في وقت عز فيه 
وجود تلك القــدوة الصاحلة، وراج 
السفه واجلهل والالمباالة،  به سوق 
واخلفة، ونقص العقل ورخص الكالم.
فيكفي أنها تعتبر مبنزلة وســام 
يؤكد على بلوغ اإلنسان إلى مستوى 
من الصفاء الروحي والطهر الفكري، 

واجلمال الذهني أعلى املستويات.
لذلك حتى نحن أيضا، حاجتنا إليها 
اكثر، ذلك لنحقق من أنفسنا النموذج 
التطبيقي الصحيح ملنهج رب العاملني، 
وكي يستتب األمن والسالم فيما بيننا، 
وفي حياتنا وسلوكنا وتصرفاتنا علما 

وعمال.
فهي مــن أرقى اخلصــال التي 
يفترض بأن ميلكها كل مجتمع، ذلك 
ألن مــن خاللها سيســود وينتظم، 
فالشخص القدوة يصبح مثاال رائعا 
يتشبه به غيره، فيعمل مثلما يعمل، 
ويحذو حذوه في كل كبيرة وصغيرة، 
قال تعالى: (وإنا على آثارهم مقتدون) 
(الزخرف:٢٣)، أي سائرين على منوالهم 

هناك، وهذا يطرح تساؤالت على ارتفاع قادم 
ألسعار أدوية أخرى! وأيضا مسألة التصنيع 
الدوائي! وحقوق امللكية واإلنتاج! ومدى تأثر 
العالم بهكذا قرارات! ألنها ستكون ذات امتداد 

حتمي خارج الواليات املتحدة األميركية.
لعل ذلك االمتداد يطلق ناحية إيجابية عندنا 
من حيث التفكير اجلدي في إطالق صناعات 
دوائية محلية واالستثمار في هذا املجال وتعديل 
االتفاقيات الدولية املنظمة لتلك األمور مبا يضمن 
احلماية من أي تكلفة مالية غير مبررة وحتمل 
ثقل إضافي على الدولة وعلينا بهذه اإلضاءة 
أن نقــول إننا يجب أن نحمــد اهللا على أننا 
ككويتيني نعيش في دولة رعاية طبية مجانية 
بحكم الدســتور حيث ال يفكر أي مواطن في 
سعر دواء أو في قيمة تكلفة عالجه، وهذه نعمة 
وميزة نحياها علينا احلفاظ عليها لكي تستمر، 
وضمان االستمرارية جزء منها حتويل سلبيات 
قرارات اآلخرين إلى إيجابيات عندنا من خالل 
التفكير احلركي الذي يخطط وينفذ على أرض 
الواقع حماية الصحة العامة وضمانها وهي تاج 

الرؤوس واملطلب األهم للجميع.

بايدن ملقاليد السلطة واجلدير بالذكر أن نقول: 
إن إنشــاء لوبي «الضغط» في داخل منظومة 
احلكم األميركية هو أمر ليس مجرما وهو أمر 
اعتيادي ويحق للجميع إنشاء مثل هذه اجلماعات 
الضاغطة على صانع القرار األميركي واملراكز 
املؤسساتية الرسمية، ونحن هنا نناقش اجلانب 
املتعلق بالصحة والتبعات االجتماعية التي قد 
متتد إلى خارج الواليــات املتحدة األميركية 
ومدى تأثير مثل هذه القرارات التي مت اتخاذها 

«تأمني صحي» لدى أكثر من ٣٠ مليون مواطن 
أميركي واعتماد هــؤالء على الدفع «الكاش» 
املباشر للدواء - إن وجد - إذا احتاجوه وللرعاية 
الطبية إذا تطلبوها، ومن ناحية أخرى هذا القرار 
يشــير على قوة «لوبي شركات األدوية» في 
الواقع السياسي األميركي لدرجة تأثيره على 
قــرارات رئيس الدولة، فهل كان األمر يتطلب 
إصدار أمــر تنفيذي عاجل إللغاء قرار رئيس 
سابق! وهذا األمر مت في أول أسبوع من تولي 

لسنا هنا في موقع كتابة مقال سياسي ولكن 
هي نظرة طبية استباقية من واقع اختصاص 
تقني إذا صح التعبير ملا قد يستمر في احلدوث 
ويؤثر علينا ســلبا، فأرجو أن تتم قراءة هذه 

الكلمات ضمن هذا اإلطار إذا صح التعبير.
«الصحــة تاج على الرؤوس» ومع فقدانها 
تختفي كل إجنازات حياة الفرد وتســقط كل 
املاديات وتختفي أهمية كل منصب وال تعود 
للمال قيمة أو للموقع االجتماعي أهمية، فكل 
ملذات الدنيا وكل أهمية للفرد تختفي وال تصبح 

ذات أهمية مع فقدان الصحة.
هذه مقدمة لقراءة قرار تنفيذي أميركي! على 
املستوى الطبي ومحاولة قراءة تبعاته على العالم 
وتتعلق بإلغاء الرئيس األميركي احلالي بايدن 
لقرار الرئيس السابق ترامب بتخفيض أسعار 
أدوية األنسولني التنظيمية ملعدالت السكر ودواء 
االبينيفرين epinephrine املستخدم في حاالت 
الطوارئ الطبية! ولهذا القرار أبعاد وتأثيراته 
على الواقع الفردي واالجتماعي األميركي بسبب 
انتشار مرض السكر هناك حيث يعاني منه قرابة 
الـ ١٠٪ من الســكان باإلضافة إلى عدم وجود 

وقفة

تساؤالت طبية 
اختصاصية لقرار 

تنفيذي!
د.عادل رضا

في سياق احلياة

إخراج متمرس

فاطمة املزيعل

جاء تكليف ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد بعد استقالته في 
١٢ ينايــر املاضي بعد أن وضع 
الوزراء استقالتهم، من قبل القيادة 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، إذ كلفه 
بإعادة تشكيل احلكومة  سموه 
وهو ما يعــد تأكيدا على كفاءة 
اخلالد في إدارة حكومة اإلصالح، 
وفي مقاالت عدة كتبت عنه مقتديا 
بالنظرة األميرية السامية للمغفور 
له، بإذن اهللا، سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، وأثق بنظرة 
سموه، رحمه اهللا، حيث سبق أن 
أكد «أن صبــاح اخلالد صاحب 

الثوب النظيف».
لقد جاء تكليف سمو الشيخ 
ليكمل مســيرة  صباح اخلالد 
اإلصالحات الوطنية ودفع عجلة 
التنميــة املســتدامة ومكافحة 
الفســاد، والذي بدأها ســموه 
بالفعل منذ توليه في ١٩ نوفمبر 
٢٠١٩ بعد اعتذار ســمو الشيخ 
جابر املبارك عن رئاسة احلكومة، 
اآلمال والتطلعات  وعلقت عليه 
الشعبية ملستقبل أفضل.. وأنت 

لها يا صاحب الثوب النظيف.
إن الشخصانية السياسية التي 
نشهدها في التعامل مع القرارات 
السيادية من قبل بعض النواب 
الكويتيني ستعيق  والسياسيني 
بال شك تنفيذ أي رؤية إصالحية 
جديدة، السيما ان سموه تعهد 
بإقرار قوانــني حريات اإلعالم 
وتعديــالت النظــام االنتخابي 
ورفع اقتصــاد الكويت وتأمني 
األجيال القادمة من خالل حتقيق 
األمن القومي، كلها ملفات وطنية 
مستحقة تعهد بها اخلالد، فإذا ما 
تعاملنا مع وجود سموه باحملاسبة 
الفوريــة على اإلرث الكبير من 
الفساد الذي أعاق تقدم الكويت 
ودفع عجلة التنمية فيها لعقود 
وعقود، كان الدخول الشامل في 

النفق املظلم.
أريد  وكمواطــن كويتــي، 
أن تعود  الطيبــة  لهذه األرض 
إلى خارطتها الوطنية احلقيقية 
واللحمة املجتمعية واالقتصاد 
العاملي،  الذي يواكب االقتصاد 
ولذا أقــول: أعينوه وال تعينوا 
عليه، ولذلك مازال اســتجواب 
رئيس مجلس الوزراء مستحقا 
لدى ثلثي النواب والتهديد بعدم 
يأتي  التعاون مع رئيس وزراء 
بعد أقل من شهر على التشكيل 
الوزاري األول بعد انطالق دورة 
مجلس أمة ٢٠٢٠، وأتساءل هنا ما 
أشبه األمس باليوم، وليس غريبا 
أن يبدأ املجلــس النيابي عهده 
باالستجوابات فهذا ديدن بعض 
النواب، وبذلك لن نشهد املردود 
السياسي الذي نريده بل سنشهد 
دائما عدم التعاون بني السلطتني، 
أو استشراف بحل املجلس في 
املســتقبل القريــب، وبني هذا 
وذاك ضاعــت امللفات الوطنية 
واستحقاق النظر والتشريع لها 
واملراقبة احلكومية لسير تنفيذها 

عاجال.
لذلك، يجب أن يكون التعاطي 
ليكون  الســلطتني،  بناء بــني 
الوطن ونبذ  التعاون ألجل هذا 
التي  السياسية  الشــخصانية 
دمرت واقع الكويت العظيم بني 
التصنيفات العاملية في مدركات 
الفســاد والتنميــة، وفي ظل 
العاملي والفساد  الوباء  حتديات 
املستشــري في الدولــة، فإن 
رؤية صباح اخلالد اإلصالحية 
هي احلل، وألن الشــيخ صباح 
اخلالد يراه تكليفا ال تشــريفا، 
فأعيد تكليفه وسيكون اإلجناز 

على قدم وساق.

سلطنة حرف

طارق بورسلي

الشيخ صباح اخلالد 
رئيسًا للحكومة.. 

تكليف ال تشريف

gstmb١٢٣@hotmail.com


