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متر علينا الذكرى الـ ٣١ للغزو العراقي الصدامي البعثي الغاشــم 
لوطننا احلبيب، وهو احلدث الذي يجب أن يتوقف التاريخ أمامه طويال 
ملا ميثله من نقطة محورية ومرحلة تاريخية مفصلية ليس محليا فقط 
ولكن على املستويني اإلقليمي والعاملي، وال نريد أن نسهب كالعادة في 
بشــاعة هذا االحتالل عسكريا وسياسيا واقتصاديا وإنسانيا، ولكننا 
هذه املرة نريد أن نركز على اإليجابيات والسلبيات وما استخلصناه 
من دروس وعبر لكي ننقلها إلى أبنائنا وأحفادنا حتى ال يترســخ في 
أذهانهم أنه كان مجرد حدث تاريخي مر والســالم! فمن عاش مرارة 

هذه األيام ليس كمن سمع عنها! 
وبصفتي شاهدة عيان على هذا احلدث املرير، وبالتالي عندما أكتب 
عنه يجب أن أحتلى باملســؤولية التاريخية والشــجاعة األدبية لننقل 
بكل أمانة املوقف التاريخي للشــعب الكويتي ومعدنه األصيل، قيادة 
وشعبا، ونضالهم على قلب رجل واحد لدحر هذا العدوان السافر، فلم 
يكن احتالال عســكريا فحسب ولكنه انعدام لألخالق وحقوق األخوة 

واجلوار في أبشع صورها!
لقد توحد الشعب الكويتي ضد هذا العدوان كما توحد من قبل في 
معركة الصريف والغزو العراقي في عهد عبدالكرمي قاسم، وأثبتت لنا 
هذه املعارك التاريخية أن الوطن هو األصل وأن الكويت لن تكون قوية 
إال بوحدة جميع أبنائها على اختالف مذاهبهم وطوائفهم، ولن ننسى 
دور مجموعة املسيلة بقيادة سيد هادي سيد محمد علوي ومعركة بيت 
القرين بني ١٩ من رجال املقاومة الباســلة بأسلحة خفيفة في مواجهة 
قوات اجليش العراقي بأســلحتهم الثقيلة، وهي املعركة التي سطرها 
التاريخ بأحرف من نور وخلد التاريخ شــهداءها كمثال واقعي ملعدن 

الشعب الكويتي األصيل وتالحمه.
ولن ننسى دور املرأة الكويتية ممثلة في مناضالت من شباب الكويت 
قمن بقيادة اجلموع للثورة والعصيان املدني كالشهيدة سناء الفودري 
«رحمها اهللا»، ود.هند البحر حفظها اهللا، والشهيدة وفاء العامر «رحمها 
اهللا» هي وكل الشــهداء الذين ضحوا بدمائهــم الطاهرة فداء للكويت 
األبية، ولم ميكنوا احملتل الغادر من وطنهم حتى وإن واجهوا رصاص 

االحتالل بقلوب ميلؤها اليقني باالنتماء وعدالة القضية. 
ولن ننســى النضال الديبلوماســي لقادتنا العظماء وعلى رأسهم 
املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الشيخ جابر األحمد، وولي عهده ورئيس 
مجلس الوزراء آنذاك املغفور له بإذن اهللا، ســمو األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهللا، ووزير اخلارجية آنذاك املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، وما بذلوه من جهد ديبلوماسي بالتعاون 
مع أشــقائهم قادة دول مجلس التعاون اخلليجي حتى مت طرد احملتل 

وتطهير تراب الكويت من دنس الغدر واخليانة.
ومع ذلك، يبقى الســؤال األهم الذي يجب أن نواجه به أنفسنا في 
هذه الذكرى املهمة وهو أننا كيف جنعل أبناءنا يعيشــون هذا التاريخ 
بكل تفاصيله وأحزانه وأفراحه وبطوالته وقيمه للحفاظ على مكتسبات 
النضال الشــعبي وأن جنعل قادة الكويــت املناضلني وأبطال معركة 
الصريف والســيدة اجلليلة املناضلة موضي العبداهللا البسام وسناء 
الفودري ومجموعة املســيلة وغيرهم من أيقونات التاريخ النضالي 
للكويــت في القلوب واألذهان وأن نتخذهم قدوة ومثال أعلى؟ خاصة 
أننا نعيش واقعا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مهترئا يفتقد للعقيدة 
الوطنيــة اخلالصة التي كانت حاضرة في تاريخ الكويت املجيد، وكما 
ذكرت في بداية املقال أن املســؤولية التاريخيــة حتتم علينا أن ننبذ 
اخلالفات والتحزبات وأن نستلهم الروح الوطنية العظيمة لوطن عرفه 
العالم كنموذج للتالحم الشعبي والعطاء اإلنساني ودور فاعل في األمن 
والســالم اإلقليمي والعاملي، يتحتم علينا أن نحافظ على طهارة وطن 
ارتوت أرضه بدماء الشــهداء، ال أن نتركه يتدنس بالفســاد وغسيل 
األموال لبعض معدومي االنتماء والضمير ذوي األنفس الشحيحة من 
القيم األخالقية واحلس الوطني املسؤول والذين يتخذون من الوطن 
ومقدراته محطة لقطار فســادهم في خيانة واضحة للشهداء ولوطن 
عظيم ســقيت أرضه بدمائهم الزكية، ما التركة التي سنتركها لألجيال 

القادمة ونحن نتهاون فيما منلكه من تركة اآلباء واألجداد؟!
كيف نحصن أبناءنا من غزو مواقع التواصل االجتماعي واملخدرات 
وكل ما يفسد علينا قيمنا وتراثنا من عادات دخيلة وفنت! وكيف جنعل 
من هذه األحداث التاريخية ودروسها املستفادة واقعا نعيشه من خالل 
املدارس واجلامعات ووســائل اإلعالم املختلفة ودور األسرة املهم في 
غرس الروح الوطنية بدال من احلفالت الغنائية واملهرجانات االحتفالية 
في ذكرى التحرير وفقط؟! احلقيقة أنني أشعر مبرارة الواقع وأحلم 
بتغييره، ألن حب الوطن واالنتماء إليه ليس مجرد شعار سياسي، ولكنه 
إنكار للذات وتضحية وحفاظ على مكتسباته واستلهام أرواح وطنية 
عظيمة ضحت بأنفســها في سبيل رفعته وتقدمه من خالل إحساس 
صادق باملسؤولية التاريخية لكل جيل يسلم الراية العظيمة ملن يخلفه.. 
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه وعاش وطني حرا كرميا، ونسأل اهللا 

العلي العظيم أن يلهمنا التوفيق والرشاد، إنه رؤوف بالعباد.

األســبوع العاملي للرضاعة الطبيعية يوافق األســبوع األول من 
أغسطس ويحتفل به العالم ســنويا لتأكيد حق الطفل في الرضاعة 
الطبيعية ونشــر ثقافة أهميتها صحيا وعاطفيا ونفسيا واجتماعيا 
ومؤسســيا مبعنى تطبيق مبادرة املستشفيات صديقة الطفل على 

أوسع نطاق. 
وبالرغــم من أهمية الرضاعة الطبيعية وأهمية رســائل التوعية 
بها، إال أن مؤشــراتها التي يتــم إعالنها من آن آلخر تعتبر حتديات 
أمام األمهات والنظام الصحي بأكمله، وكذلك على الرغم من أن لدينا 
قانونــا خاصا حلماية حقوق الطفل ومــن بينها احلق في الرضاعة 
الطبيعية ووجود قرارات خاصة بأهمية االلتزام بالرضاعة الطبيعية 
ومحظورات تسويق وترويج بدائل حليب األم، إال أنه ال زالت هناك 
حمالت ترويجية وتســويقية لبدائل حليب األم وال زالت املنافســة 
شرســة بني حليب األم وبدائله ومازالت بعض املستشفيات ليست 
صديقة للطفل مما جعل رسائل التوعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية 
تتراجــع. وأحيانا تكون أجواء عمل األم في بعض املواقع عائقا دون 
ممارسة الرضاعة الطبيعية وتوجد الكثير من العوامل والتحديات التي 

يعرفها املتخصصون وميكنهم التصدي لها. 
ونظرا لقرب موعد األسبوع األول من أغسطس فيجب نشر األرقام 
واملؤشرات اخلاصة بالرضاعة الطبيعية وطرح هذا التحدي من خالل 
املتخصصني ضمن أولويات حماية حقوق الطفل واألولويات املتعلقة 
بحياة وسعادة األطفال واألسرة واملجتمع. وليكن االحتفال منظومة 
معرفية وسلوكية متكاملة وغير تقليدية فال عذر ملن يتحملون مسؤولية 
توعية املجتمع ومراقبة تنفيذ التشــريعات ومن بينها قانون حماية 
حقوق الطفل فمن املخجل أن نرضى عن املؤشرات احلالية للرضاعة 
الطبيعية التي يجب إعالنها بكل شفافية وموضوعية ومعرفة أسبابها 
من خالل الدراسات العلمية. ونعتذر لكل أم لم نتمكن من حمايتها من 
تسويق وترويج بدائل حليبها واستهدافها بتلك املنتجات لثنيها عن 
أداء مسؤولياتها لتقدمي الرضاعة الطبيعية وفقا للمعايير املعتمدة لذلك.
وإن تعدد اجلهات املسؤولة عن صحة الطفل وحقوقه ومن بينها 
حقه في الرضاعة الطبيعيــة ميكن أن يضيف الكثير من اإلجنازات 
عند العمــل بروح الفريق املتكامل احلريص علــى املصلحة العامة. 
وأعتقد أن تفشــي كورونا أو احلظر ليس له أي تأثير على التوعية 
بحق الطفل في الرضاعة الطبيعية فلم تعترض اإلجراءات االحترازية 
حق الرضع في احلصول على الرضاعة الطبيعية. فلنستعد من اآلن 
لتشجيع الرضاعة الطبيعية نظرا ألهمية ذلك لتغذية الطفل السليمة 

وتقوية مناعته وحمايته من األمراض.

٢ أغســطس يذكرنا بصور البطولة 
والصمود في وجه العدوان الغاشم، ومظاهر 
الوحدة الوطنية التي جتلت في أبهى صورها 
فكانت ســالحا نافذا في مواجهة ما كان 
يعول عليه املقبور صدام حسني وجنده 
من تعاون املعارضة السياسية الكويتية 
معه، ولكنه فوجئ بتمســكهم بالشرعية 
الدستورية، ما شجع التحالف الدولي على 
استحقاق القرار األممي لتحرير الكويت. 
خالله أعطى الشعب الكويتي بال منة 
األرواح والدماء، وحتمل الصبر على التعذيب 
اجلسدي والنفسي، والغربة اجلوع، وحرمان 

األمن واألمان.
وقد عبر الشــعب املخلــص لنظامه 
السياسي عن طموحه في مؤمتر جدة (١٣-

١٥ أكتوبر ١٩٩٠)، وورقة «رؤية مستقبلية 
لبناء الكويت» (٣١ مارس ١٩٩١) باإلصالحات 
الشاملة، ملواقع الفساد والعبث االقتصادي 

والسياسي. 
لكن، وبعد أكثر من ٣٠ سنة، ما زالت 
اإلخفافات طاغية على اإلجنازات اجلميلة، 
ال يخفيها التذمر الشعبي سيد املوقف، 
وحتى دميوقراطيتنا أصبحت رسالة خاطئة 
للشعوب الشقيقة! ما باعد بيننا وبني املبادئ 

الدستورية التي تأسست عام ١٩٦٢.
إن خبر مئات من املترجمني األفغان 
وغيرهم الذين طلبت اميركا مجيئهم إلى 
الكويت والذي تناقله اإلعالم العاملي ووسائل 
التواصل اإللكتروني يذكرنا بالدور نفسه 
الذي مارسته السفارة العراقية في الكويت 
ما قبل العدوان البعثي عندما استقدمت مئات 
املخبرين البعثيني حتت الهوية الديبلوماسية 
ليعبث النفوذ البعثي العراقي في الشارع 

الكويتي.
إن مثل هــذه الرعاية اإلنســانية - 
املفترضة - هي أولى أن تقدم لفئة «البدون» 
هذه املشكلة األزلية القائمة من قبل وبعد 

التحرير وحتى اآلن!
هناك دروس واضحة ال حتتاج إال التدبر 
في اآليات القرآنية التي تتحدث عن السنن 

الكونية وفعلها في األقوام التي بادت.

رمبا مضى زمــن طويل على الغدر 
العراقي في الثاني من أغســطس ١٩٩٠ 
واملتمثل في الغزو العراقي العراقي الغاشم 
على الكويت، وقد يقــول قائل: ملاذا ال 
يكون مبدأ «عفا اهللا عما سلف» حاضرا 
في موضوع الغــزو، وانتهى األمر منذ 
واحد وثالثني عاما، وانتهى النظام العراقي 
ورد ذلك بسيط جدا، فال أحد يزايد على 
الكويتيني مســاندتهم للشعب العراقي، 
والــذي نوقن أن جزءا منه ليس له ذنب 
فيما حصل، لكن الذي حدث أثناء الغزو 
من اجليش العراقي املعتدي وجالوزته 
املجرمني من اجليش الشــعبي ال ميكن 

أن ينسى.
إن ذكرى الغزو العراقي الغاشم متثل 
حلمة وطنية تدرس في أعلى اجلامعات 
والنظم العســكرية، فلم جند ولو باملائة 
سنة املاضية نظام حكم يسقط باحتالل 
دولة وجند شعبها يدين بالوالء للحاكم، 
لكنها العالقة األبوية التي يتصف بها نظام 
احلكم في الكويت والشعب الكويتي الكرمي، 
وقد رأينا هذا الشعب البطل الذي قاوم 
احملتل وفرض العصيان املدني على احملتل.

 إن الغزو العراقي الغاشم علمنا أهمية 
الوحدة الوطنية ونسيان اخلالفات جانبا. 
في وقت الشدائد ستجد الشعب الكويتي 
بــكل أطيافه على قلب رجل واحد حتت 
حكم صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد حفظهما اهللا. ويجب على وزارة 
التربيــة أن يكون لتاريخ الغزو العراقي 
الغاشم نصيب األسد في مادة التاريخ، 
وكما يتم التركيز على الثورتني األميركية 
والفرنســية من باب أولى التركيز على 

تاريخ الغزو العراقي الغاشم.
ولن ننســى كل من وقف معنا في 
الغزو العراقي الغاشم، فالوقفة التاريخية 
للملك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهللا والدولة 
السعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي 
وشعوبهم الكرمية ومصر العروبة وسورية 
الشهامة وشعوبهم الكرمية، فواهللا إن لهم 
حقا علينا، فال تعرف صديقك وأخاك إال 

وقت الضيق.
ولن ننسى من وقف ضدنا وشمت 
فينا، فبحمد اهللا تعالى أرانا مبن وقف 
ضدنا عجائب قدرته، لن ننســى الغزو 
لكي يكون أساسا لبناء عالقات مع الدول 
على أساس املصالح املشتركة والتفاهمات 
االقتصادية، ولنكن حذرين لكل ما يحاك 
في الظالم ضدنا.. لن ننسى الوفاء لشهدائنا 
األبرار وألسرانا األحرار، لن ننسى.. ولنعد 
حساباتنا الداخلية لبناء جبهة داخلية قوية.

وأخيرا، ستبقى ذكرى الغزو العراقي 
الغاشم في قلوبنا.

العالم ال يجمعهم اتصال أو زيارة 
سوى الدعاء.

هذا بخالف فقدان املال واحلالل 
وبشاعة القتل وشراسة التعذيب 
الذي له األثر املباشر على الشعور 
النفســي لدى الكثير، فإن إيذاء 
املســلم أمر عظيــم، فقد روى 
الطبراني: «من آذى مسلما بغير 

حق فكأمنا هدم بيت اهللا». 
إن هذا الغزو جاء ليحقق فرقة 
األمة وزراعة الكراهية بني أبنائها 
وذلك باستخدام من هو من دينها 
نيابة عن أعدائها، وعلى مثل هذه 
الوتيرة تقوم بني اآلونة واألخرى 
الغزو في أمة اإلسالم  مبثل هذا 

كي يحقق األعداء أهدافهم.

من د.اليعقوب أن يستمر على هذا 
النهج ألن خدمة الشــعب شرف 
ووســام على صدر كل مسؤول 

يفتخر بها.
أخيرا: نتمنى من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
أن يقضي على سياســة األبواب 
املغلقة بإعطاء تعليماته وتوجيهاته 
للوزراء والقياديني في الدولة خللع 
أبوابهم الفوالذية التي ال تفتح إال 
املتنفذيــن واملتمصلحني  لبعض 
من أجل دعمهم واستمرارهم في 
احملافظة على مناصبهم التي وجدوا 
الناس ومســاعدتهم  فيها خلدمة 
بــكل تواضع بعيدا عــن التعالي 
الذي يعيشــه البعض بسبب هذا 
املنصب، ومنا إلى أبو خالد، طالبني 
استبعاد هذه النوعية من القياديني 
واستبدالهم بفريق يعامل اجلميع 
مبسطرة املساواة وليس باالنتقائية 

والتمييز.

هذا الطريــق يكون مفيدا وعمليا، 
ملا يحتويه ذلــك من أفكار توصل 
رسالة (لكل مجتهد نصيب) الى عقول 
الشباب العربي الذي بدأ يهتم بشكل 
ملحوظ بثقافة شرق آسيا خصوصا 

اليابان وكوريا.
اليابــان مجرد مثال لآللية التي 
العربي في طرح  يعتمدها اإلعالم 
املواضيع بصيغة تبعث على اليأس 
في روح املتلقي، والهدف من ذلك 
غالبا جذب االنتباه للوسيلة اإلعالمية 
واحلصول على مشــاهدات أكثر، 
دون االهتمام للمسؤولية األخالقية 
امللقــاة على عاتق هذه الوســيلة، 
وأصبحت هذه الطريقة الرخيصة 
لالنتشار اإلعالمي، والتي قد أكون 
أبالغ بنعتها باجلرمية اإلعالمية  ال 
الهادمة للعقل اجلمعي العربي، هي 
األساس املتبع في عالم اإلعالم لدينا، 
لدرجة أن من ال يتبع هذه الطريقة 
ويتحمل مسؤوليته األخالقية يكون 
أكثر عرضة للخسارة وعدم إكمال 

الطريق اإلعالمي.

الشوارع واملزيد من التنظيم، وكفكرة 
ملواجهة هذا االزدحام ميكن تغيير 
ســاعات عمل جزء مــن املوظفني 
احلكوميني، فهناك من املوظفني من 
يجد نفسه يســتطيع العمل فترة 
مسائية تسمح له الدولة بذلك، وفي 
هذا اإلجراء تصد ملشكلة االزدحام 

واملساعدة على جتنبها.
فمن غير املعقول أن تطلب من 
املوظف أن يؤدي عمله بكل تركيز 
وإبــداع وعمل مثمــر وتضعه في 
ظــروف عمل قاســية حتتم عليه 
الشعور بالقلق على أبنائه وساعات 
عمله واخلوف من التأخر باصطحاب 
األطفال بسبب االزدحام والشعور 
بالضيــق من إرغــام املواطن على 
مواجهة الفشل في تنظيم الشوارع 
يوميا، فهناك كثير من الناس ليس 
لهم سكن خاص وسائق خاص فلماذا 

ال نشعر مبعاناتهم.
ختاما، بقي على عاتق احلكومة 
وضع خطط استراتيجية حلل مشكلة 

االزدحام وتنسيق ساعات العمل.

العظيم احلامي ملن يسكن فيه، ومن 
املعاناة تفكك األسر وتباعد  هذه 
أفرادها، حيث جند أن األســرة 
الواحدة يتفرق أبناؤها في أرجاء 

اجلميع، ويستحقون منا نظير ذلك 
كل الشكر والتقدير.

هذه النوعية من القياديني أمثال 
د.اليعقوب تخلق نوعا من الراحة 
في نفوس املراجعني الذين يجدون 
في تلــك اللقاءات فرصة إليصال 
مشاكلهم بصورة مباشرة وإيجاد 
احللول املناسبة لها دون أي واسطة 
أو تعد على حقوق الغير، لذلك نتمنى 

اليابان بعبارة (كوكب  تسويق 
العزمية في  اليابان) تسويق يهدم 
عقول الشــباب العربــي، فجعلها 
منعزلة في كوكب آخر، وكأنها رسالة 
مبطنة للعقــل العربي فحواها أنك 
مهما بذلت مــن اجلهد والعمل لن 
تصل لها، أما الطرح السليم للفكرة 
فيكون بطرحها كدولة مثل ســائر 
الدول اجتهدت وطورت من نفسها 
حتى تصل ملا وصلت إليه، وشرح 
املشاكل والعقبات التي واجهتها في 

واألدهى واألمّر هو فرق التوقيت 
بني انتهاء ســاعات العمل وخروج 
الذي  الطلبة من مدارســهم، األمر 
يجبر ولي األمر على البقاء في هذه 
الشوارع املختنقة بالزحام ومواجهة 
هذا القصور في التنظيم ساعات عدة 
بدل أن يرجع هــو وابنه في وقت 
مناســب يتفادى به البقاء في هذا 

االزدحام القاتل.
من ناحية أخرى يجب على الدولة 
أن تتخذ إجراءات كفيلة مبنع ازدحام 

ألخيه ما يحب لنفسه.
الغزو فقدان  إن من معانــاة 
الوطن، وهو األم احلنون والصدر 
السور  العطوف ألبنائه، كما هو 

كما أن هناك أمورا يتم حســمها 
خالل اللقاء مباشرة وأخرى حتتاج 
إلى متابعة وتدقيق للتأكد من مدى 

أحقيتها.
وكيل الوزارة خصص ساعتني 
من كل يوم وقبل الدوام الرسمي 
املراجعني وسط تنظيم  الستقبال 
وضيافة مميزة يشرف عليها كوكبة 
من أبناء الوطن نالوا استحســان 

املوجودة في مجتمعها وتنتصر عليها، 
فاليابان بشكلها احلالي اليوم ما هي 
إال تراكمات من الفشل وتصحيحه، 
حتى أصبح للعقــل اجلمعي طرق 
وآليــات لتصحيح املجتمع، ومازال 
املجتمع الياباني يعاني من الفشــل 
في بعض اجلوانب ومازال مستمرا 
في التصحيح، أما طرح اليابان كأنها 
كوكب منعزل أو املدينة الفاضلة كما 
يسوقها اإلعالمي العربي فهو بالطبع 

ليس من املنطقية بشيء.

وقت الصباح والظهيرة، الذي يتعرض 
له الشارع الواحد من هجوم ضخم 
لسيارات املوظفني وسائقي الباصات 
وســائقي الطلبة الذين خرجوا من 
مدارسهم للتو وفي طريقهم للمنزل، 
وازدحام الباصات والعمال الباحثني 
عن سائقي أجرة وغيرهم من راكبي 
السيارات اخلاصة الباحثني عن العودة 
إلى منازلهم أيضا، وبعدها جتد وقت 
العصر أصبح أكثر هدوءا من وقت 

الذروة املزعج.

الغزو الصدامي الغاشم استغرق 
سبعة أشــهر مرت على الكويت 
وأهلها كسنوات عجاف عديدة، فيها 
املعاناة واآلالم ما ال يتحمله  من 
الرجال وحتملــه اجلمال، أهوال 
على  الكويتيني رأساً  قلبت حياة 
عقب فقــد فيها الوطن واملواطن 
حياتهم الطبيعية حتى أصبح الغني 
فقيرا، والســعيد تعيسا، واآلمن 

مهددا في حياته وعرضه وماله.
إن أسباب الغزو لم تكن متجهة 
إلى نصرة األمة وحترير فلسطني 
كما يدعون، بل هي وسيلة نابعة 
من حقد وحسد، لم يراع فيها حب 
املسلم ألخيه كما قال املصطفى 
ژ، ال يؤمــن أحدكم حتى يحب 

يقوم بعض املسؤولني في وزارات 
الدولة بفتح أبوابهم واالستماع إلى 
مشاكل وهموم املواطنني واملقيمني 
بدون أي وسيط يوصلهم إلى هذا 
أو ذاك املسؤول، وكل قيادي يتبع 
ذلك اإلجراء له منا كل الشكر والثناء 

نظير عمله.
التربية د.علي  وكيــل وزارة 
اليعقوب انتهج هذا النهج فور تعيينه 
وقرر فتح أبوابه للمراجعني والنظر 
في مطالبهم بكل رحابة صدر وحسن 
استقبال دون تصنع، وبعيدا عن 
الشو اإلعالمي الذي ينتهجه البعض.

بادرة الوكيل الرائعة اختصرت 
على املراجعني الكثير والكثير، حيث 
بالوزارة مع  القياديني  جمعت كل 
املراجعني علــى طاولة واحدة في 
بهو الوزارة، وبعيدا عن الرسميات، 
لالطالع عن قرب على مشــاكلهم 
وإحالتها فورا إلى املسؤول املباشر 
متهيدا إليجاد احللول املناسبة لها، 

قد تكون اليابان احللم الرومانسي 
ألغلب العــرب، فنحن نراها كأنها 
املثال احلي للتطور والتقدم، وكلما 
كانت هناك فكرة جديدة ننســبها 
لها سواء كانت هذه الفكرة حقيقة 
أم خياال، وعنــد مقارنتنا نقارن 
بها، ونتداول في وســائل اإلعالم 
والتواصــل االجتماعي ڤيديوهات 
ألحدث التكنولوجيا اليابانية، ودائما 
ما نتحدث عن النتائج التي وصلت 
إلها دون طرح األساليب واألدوات 
التي اســتندوا إليهــا للوصول ملا 
وصلوا إليه، وغالبا ما يطرح التاريخ 
اليابانــي والتفاعالت التي حصلت 
فيه بطريقة خاطئة، لدرجة أنك لو 
طرحت احلقيقة فلن يصدقك أحد، 
وكأن اليابان حلم ال يريد الكثير أن 

يتحطم بأذهانهم.
اليابــان، كأي مجتمع بشــري، 
حتتوي على السيئ واجليد، األفكار 
اإليجابية املعمرة والسلبية املدمرة، 
لكن تراكم اخلبرات الطويلة من الفشل 
جعلها تعرف كيف تواجه السلبيات 

منذ اجتيــاح «كورونا» ألقاليم 
األرض وإعدامه لون احلياة وجمالها 
أصبح العالم أجمع مختلفا، بل يكاد 
املرء ينسى كيف كانت الدول حتضر 
املناسبات واألعياد بجماهير غفيرة 
جتتمع دون مخافــة املصافحة أو 

االحتكاك باآلخرين.
ولو انك قلــت ألحدهم ان دول 
العالم ستمر بأزمة يخاف املرء جراءها 

مصافحة اآلخر لتعجب وضحك.
وحني كانت املــدارس واملرافق 
التعليمية تصــدح بهتاف التالميذ 
وأصوات املعلمني وصرير األقالم ما 
كان أحد يحسب أن كل هذه األصوات 

فجأة ستصمت.
وحني صرح مجلس الوزراء أخيرا 
بالعــودة التدريجية إلى احلياة من 
املرحلة اخلامسة والطبيعية في مطلع 
سبتمبر، وجب علينا أن نستعد ملا 
حتمله عودة النظام واملسؤولية لهذه 

احلياة.
لم يكن في الســابق ثمة خطة 
استراتيجية ملواجهة االزدحام املروري 
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