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رسالة 
إلى نواب األمة

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

من الهدي الرباني احلليم نستذكر قول املولى 
عز وجل في كتابه الكرمي (وال تنسوا الفضل بينكم) 

ڈ.
امتثاال لتعاليم ديننا احلنيف في تقدير االجتهاد 
اإلنساني ملن كرمه اخلالق نصا ومعانى في كتابه 
العظيم، أن يتم ذكر األداء اإليجابي ملؤسسات البالد 
في خدمة العباد من املواطنني وكذلك إخواننا الوافدين 

املخلصني لنسيج الكويت البشري.
لذا يجب أن تراعــي القرارات احلكومية خدمة 
مختلف الشرائح ومساعدتها على ترتيب أوضاعها 
وسط أمواج النداءات واإلشاعات واإلساءات املقصودة 
والعفوية التخريبية للجهود املرعية على سبيل املثال 
ال احلصر «العمالة الفنية» ممن ال يحملون شهادات 
جامعية رسمية، والذين بلغوا من أعمارهم الستني 
وأكثر بلياقة تأدية وظائف تسد حاجة أسرهم، فالبد 
من استثناء هؤالء من الترحيل أو عدم تقدمي إقاماتهم 
رفقا بهم وبأســرهم خاصة أن كثيرا منهم تعاني 
دولهم من كوارث بيئية وطبيعية وحروب تدميرية، 
لذا البد من النظر في مساعدتهم الستمرارهم في 

أداء مهنهم البسيطة والفنية وغيرها.
وقد ترددت خالل األسابيع املاضية أنه سيكون 
هناك حل متوازن إلنهاء إشكاليتهم رحمة بهم في 

دولة اإلنسانية.
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 قامت مؤسسات الدولة املختلفة على مدى الشهور 
املاضية بتحقيق إجنازات مهمة في إطار عملها، وفي 
مقدمة هذه املؤسسات اخلطوط اجلوية الكويتية التي 
تسير رحالتها وفق خططها الصيفية رغم حتديات 
اجلائحة، وهنا أيضا مؤسسة التأمينات االجتماعية 
في تلبية تطلعات املتقاعدين، وما أعلن عنه من تسوية 
أمورهم املالية. وكذلك ما تقوم به وزارة الشــؤون 
وقطاع التعاون حلماية أداء اجلمعيات التعاونية من 
بعض املتالعبني بدخولها املالية وتنقيتها من شبهات 
بعض موظفيها في التجاوز على حقوق مساهميها 

وردع تلك التجاوزات بالقانون العادل!
كما كانــت هناك إجنازات في وزارات الداخلية 
والتربيــة والصحة واإلعالم واألشــغال والبلدية 
ووزارات ومؤسسات حكومية وأهلية أخرى تسعى 
لبلوغ مســتوى األداء املتميز، لكن تعرقلها رتابة 
وبيروقراطية في بعض املكاتب ليختلط لألســف 

حابلها بالنابل!
وبالطبــع نحن نتمنى تخليص كل اجلهات من 
تلك األحوال لتشكر على جهودها أسوة بشقيقاتها 
للخندق الرسمي املشترك.. اهللا املستعان واملعذرة 
ملن لم يذكر جهده من القطاعات احلكومية واألهلية، 
كلكم «عيال بطنها» وقادرون على إعالء شأنها مهما 

كانت التحديات، لكنها شراكة بالنجاح.

الكويتية من  تعــد احلســينيات 
أرقى احلســينيات بــني مثيالتها في 
العالم اإلســالمي، من حيث مستوى 
العلمي،  الرأي  اخلطباء وسقف حرية 
وحسن التنظيم، واحملافظة على األمن 
االجتماعي، وما زالــت تلقى اهتماما 
ورعاية من النظام السياسي الكويتي، 
منذ نشأة الكويت، وهذه نعمة نسجد 

هللا حامدين شاكرين.
لكن في الفترة املتأخرة وبالتحديد 
ما بعد التحرير، برزت ظاهرة التعسير 
على احلسينيات وخاصة فيما يتعلق 
إلى  باستخراج «ڤيز» دخول اخلطباء 
البالد، وعلــى مدى تعاقب احلكومات 
والوزراء املعنيــني! ما أرغم مجموعة 
من متولي احلسينيات إلى لقاء وزير 
الداخلية األســبق آنذاك الشيخ أحمد 
احلمود، واتفقوا على تشــكيل جلنة 
شــعبية تتولى توثيق وتزكية طلبات 
احلسينيات إلى وزارة الداخلية. ومع 
هذا لم تسر األمور على ما يرام، وما 

زالت متعسرة حتى اليوم!
ورغــم أن وزارة الداخليــة تعقد 
اجتماعا مع أصحاب احلسينيات سنويا 
قبل موسم احملرم للتنسيق والتعاون 
واالستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم، 
لكن الــوزارة ال تلتفــت بجدية إلى 
االلتجاء  إلى  مطالبهم، ليضطر هؤالء 
لنواب مجلس األمة حللحلة طلباتهم، 
مثل التعسف في دخول اخلطباء للبالد، 
وعودة السماح للنساء بحضور املجالس 
احلسينية، وتوزيع الطعام واملشروبات، 

مع االشتراطات الصحية.
احلكومة تســتجيب لهؤالء  طبعاً 
النواب، لتستهدف في ذلك مقايضتهم 
للمواقف داخل مجلس األمة، والسعي 
إلشغالهم بصغائر األمور والتفاتهم عن 
التشريعية والرقابية،  الكبرى  مهامهم 
فيضيع وقتهم وجهدهم من أجل قضايا 
بسيطة يفترض أن يحصل عليها املواطن 
بال عناء ومشقة، كحق يتعلق بشعائره 
اإلسالمية، احتراما للدستور الكويتي 

واألعراف.

هناك العديد من األمور التي لها عالقة 
مبصلحة املواطنني، فحبذا لو أعطى نواب 
الشعب هذه األمور أهمية أولى ملا لهذه 
األمور من ارتباط مبصالح املواطنني، 
ومنها ما ذكره سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، لدى لقائه مع أعضاء 
التأمينات» بأن  «جلنة استثمار أموال 
أبدى سموه إعجابه مبا حققته املؤسسة 
من أرباح كبيرة واقترح سموه أن تقوم 
املؤسســة بتوزيع هذه األرباح على 
املشــتركني في نظام التأمينات، حتى 
يشعر املشتركون مبا حققته املؤسسة 
من مصالــح لهم، وجتنبا ألي محاولة 
لالســتيالء على أموال التأمينات كما 

حدث سابقا.
ومن األمـــور ذات أهمية للمواطنني 
واألجيـــال القادمة التربية والتعليم، إذ 
يجـــب على نواب األمة تقدمي مقترحات 
للنـــهوض بالتربية والتعليم والعناية 
مبســـتقبل األجيال القادمة، فالدولة 
حتتاج إلى إنشــاء جامعــات وكليات 
علمية لتخريج املتخصصني ملخــتلف 
احتياجــات الدولة، ومن القضايا التي 
حتتاج إلى العناية من قبل نوابنا األفاضل 
التابعة  العامة  تطوير إدارات اخلدمات 
لوزارة الداخلية وتطوير الصحة العامة، 
وذلك بإنشاء مستشفيات في املناطق 
اجلديدة، وإنشــاء مراكز صحية في 
مختلف املناطق، كما أود أن استرعي 
انتباه نوابنا الكرام إلى مســألة فيها 
ظلم وإهمال وهي أن مختاري املناطق 
يقومــون بعملهــم دون توقف فهم 
يحاولون مساعدة أهالي املناطق بتذليل 
التي يواجهونها  الصعوبات واملشاكل 
ولقد قامت وزارة الداخلية ودون أي 

إنذار بوقف مكافآتهم السنوية.
أمام نواب األمة فرصة خالل عطلة 
املجلس لتبني مشاريع وقضايا املواطنني 
املراجعني  وتطوير اخلدمات ملساعدة 
إلدارات اخلدمات بيســر وتنظيم مع 
ضرورة املساواة بني املواطنني وعدم 
التركيز على تقدمي اخلدمات فقط لألقارب 

وناخبيهم.
البد أن يبرهن نواب الشعب على 
حرصهم على خدمة املواطنني، فأرجو 
أن تتركز مقترحاتهم وتصريحاتهم على 

مصالح الوطن واملواطنني.
واهللا املوفق.

وأخذ موافقة املجلس واحلكومة 
بهذا الشأن ملاذا إذن هذا التأخير؟ 
رغم اعتماد مبالغ جميع اجلهات 
العاملة خالل األزمة، وفي مقدمة 
العاملون في وزارتي  املستحقني 
الصحة والداخليــة. من الواجب 
اإلسراع في تكرمي هؤالء املوظفني 
بأسرع وقت ممكن، وكذلك تكرمي 
ذوي املتوفــني واملوظفني الذين 
أصيبوا في مواجهــة «كورونا» 

وتعافوا من املرض. 
يجــب كــــذلك عدم اقتصار 
املكافـــأة على املصابني خالل تلك 
الفترة احملددة بل شمول جميع من 
أصيب بالڤيروس حتى يومنا هذا 
إنصافا لدور هؤالء املوظفني الذين 
لم مينعهم الفيروس والعدوى من 

أداء عملهم.
ومنا إلــى أبو خالد، طالبينك، 
أعلنها من جلسة مجلس الوزراء 
أبناءك وإخوانك  املقبلة وبشــر 

مبوعد الصرف.

أبو بكر لدولته وهو األمر الذي ال 
غنى ألي دوله عنه.

ونستنتج من شرح العبارات 
واملفاهيم الواردة في كلمة أبي بكر 
الصديق أن الدولة التي أرادها هي 
بحق دولة مدنية، قائمة على مبادئ 

وأسس متقدمة.
الرســول  وعلى خطى دولة 
ژ التي بنيت وفق وثيقة املدينة 
التــي جمعــت كل املكونات كما 
أسلفت، مسلمني ويهود ونصارى 

ومشركني.
< < <

ثم الحقا وبشكل متأخر وصلت 
إلى بعض  املدنية»  «الدولة  فكرة 
اعتمد  الدول األوروبيــة والتي 
التطبيق فيها، على نظام سياسي 
جديد، مت مبوجبه تشكيل أحزاب 
سياسية، تهدف إلى متثيل الشعب، 
واملطالبة بحقوقه، والتأكيد على 
فكرة عدم التفرقة بني فئات الشعب 
املختلفــة، وكان هذا األمر فعاال 
في القضاء على ظاهرة التعصب 
وحتكم رجال الكنيسة باحلكم في 

أوروبا حينها.
< < <

باملناسبة، ما جرى في السقيفة 
التي أفرزت انتخاب رئيس الدولة 
كان هو الشرارة األولى النطالق 
فكرة امللكية الدستورية وخاصة 
احملور النقاشي: «منا أمير ومنكم 

وزير».

اهللا وقــدره، فاإلميان بأن القدر 
يسير لنا أمورنا وشؤوننا هذه من 
أسمى أنواع اإلميان الذي يتحلى 

به العبد املؤمن.
فقد يبكي احدهـــم على عزيز 
فارقه أم أو أب أو أخ أو أخت أو 
أقارب أو حتى وطن يجـــــزع 
ملا أصابه ثم يحـــــمد اهللا على 
مـــــا أحدثه الــله من فقد ألنه 
وجد خيرا لم يكن ليصيبه لوال 

ما احزنه باألمس.
لذلــك من شــعرائنا وأدبائنا 
ومعلمينا ورجــال ديننا نتعلم 
احلكمة وحسن التعامل مع الظروف 
أي نعم أن الفقد صعب والفراق 
مر، ولكــن اهللا دائما يحدث بعد 
ذلك أمرا سيرضي به العبد املؤمن 

ويواسي جراحه.
ونحن بالتأكيــد نتحدث عن 
حال العبــد املؤمن الطائع املبتعد 
عمــا حرمه الرب ونهى عنه على 
خالف العصاة الذين ال يعرفون 
من اإلسالم سوى الشهادتني فهؤالء 
أعانهم اهللا على ما ابتالهم به وعفانا 

اهللا مما ابتالهم.
لـــذا مـــــن فقهائنا نتعلم 
احلكمة بأن اإلنسان بطبعه هلوع 
جــزوع كما وصفه اهللا في كتابه 
الكــرمي إال املصلــني والطائعني 
واملؤمنــني فهؤالء ســيصلون 
أبوفراس  به  ابتدأ  الذي  للوصف 

احلمداني قصيدته.

على تسليم التعهدات التي بحوزتهم 
الستحقاق تلك املكافأة التي تعتمد 
املعلومــات اخلاصة  على صحة 
باملوظفني، وساعات عملهم خالل 
الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٣١ مايو 
٢٠٢٠ متهيــدا لتخصيص املبلغ 

املستحق لكل موظف.
امليزانية يا سمو الرئيس كانت 
حجــر العثرة فــي وجه صرف 
املكافأة، واآلن بعد إقرار املرسوم 

أو من ينوب عنه التعبير عن قناعاته 
ورأيه حول السلطة وبيان موقفه 

منها.
٭ ثالثا: تعامل السلطة مع الشعب 
يكون على أساس الصدق واألمانة، 
سواء في اتخاذ القرارات واملواقف، 
أو إدارة الثروات ومجاالت الصرف، 
وهذا ما يسمـــــى باملصطلح 

احلديث بـ «الشـفافية».
٭ رابعا: مرجعىة العمل السياسي 
واحلكــم وإدارة «الدولة املدنية» 
تتمثل بوجود دســتور حاضن 
وضامن يتضمن مبــادئ عامة 
وقوانني تنظم التعامالت واملعامالت 
بني جميع األطراف، وحتدد شكل 
الدولة، وتبني كيفية إدارة املؤسسات 

وتوزيع الواجبات واحلقوق.
كقول أبي بكر: العهد الذي بيني 
وبينكم كتاب اهللا وســنة رسوله 
وهذا هو «الدستور» الذي حدده 

أو لعل اهللا سيجمعه بأناس أخير 
وأفضل ممن فارقهم.

إال أن اإلنسان بكل ما مير به 
من مراحل عمره مع صبره على 
البالء ومشقة احلياة جتده يصل 
في مرحلة من النضج لعلها تسبق 
أقرانه، فمن يكون متماسكا لدى 
البــالء واقفا بصمود أمام كل ما 
يعتريه في هذه احلياة، فهذه من 
احلكمة التي يتمتع بها املرء، فال 
يكون جزوعا وهلوعا كبقية من 

هم في عمره.
لذلك فأبوفراس احلمداني حني 
كنا صغارا كنا نفهم أن قصده من 
هذا البيت بأنه يذّم من هم في مثل 
هذه الصفة من القوة والصالبة، 
ولكنه على خالف من ذلك، فهذا 
مدح ألن اإلنسان احلكيم هذه هي 
صفته، وهذه هي شــيمه، وهذه 

هي أخالقه.
فالصبر وضبط القلب وهوى 
النفس هذه ال يقدر عليها أي كان 
سوى من يتمتع بحكمه وقوة في 
الشخصية ورضا وإميان بقضاء 

املدنيــة مراجعة  ديوان اخلدمة 
وتنقيح كل كشــوفات األسماء 
املرشحة لنيل هذه املكافأة العزيزة 
التي أمر بها املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد، طيب اهللا ثراه.
املطلوب من ســموكم اإليعاز 
الوزراء، وعلى  إلى  بشكل عاجل 
املالية، االستعجال  رأسهم وزير 
بآلية صرف املكافأة، وحث اجلهات 

أبي بكر  (البيعة)، وعبارات كلمة 
الصديق واستحضرنا بذات الوقت 
دولة الرسول ژ  وحقب العهد 
الراشدي من بعده نستطيع اخلروج 

مبا يلي:
٭ أوال: انتخاب احلاكم والنخبة 
احلاكمة مت مــن قبل احملكومني 
(الشــعب) مباشــرة أو من قبل 
مــن ميثلهم، كما حدث في تولية 
عثمان بن عفان (أهل احلل والعقد)، 
وهو «البرملان» باملصطلح احلديث 

واملعاصر.
العالقة بــني احلاكم  ثانيــا:  ٭ 
واحملكوم (السلطة والشعب) بنيت 
على أسس احملاسبة التي تتضمن 
الثواب والعقاب (التثبيت والعزل) 
أبي بكر: «فإن أحســنت  كقول 
فأعينوني، وإن أسأت فقوموني»، 
وكذلك ضمان حرية التعبير والرأي 
بحيث يستطيع كل فرد من الشعب 

وقســوة احلياة والغربة وفراق 
األحبة هي التي تســبب عصيان 
الدموع فيبكي القلب أملا دون ان 

تستريح العني بدموعها.
فمن فقد عزيزا في صغره كأحد 
والديه، إخوته، أقاربه، وطنه وعرف 
الغربة في صغره ثم توالت عليه 
األحــزان والنوائب، هذا بالتأكيد 
ســيصل إلى عمر معني تتحجر 

الدموع في عينيه.
فكثيرا مــا يعتقد البعض أن 
الوطن واألهــل واألقارب  فراق 
يكون بقرار، ولكنــه في الغالب 
قضاء وقدر، فاهللا هو الذي يقدر 
ويسبب األسباب وال يدري املرء 
منا في أي ارض سيبيت وال في 
أي ارض سيموت فكلها أقدار وقد 
ذكرها اهللا صراحه في كتابه الكرمي.
فقد تكــون في مكان وتعيش 
به مطمئنــا مرتاح البال ثم يقدر 
اهللا أمرا عليك بعكس ما تشتهيه 
األنفس وكلها من باب االمتحانات 
للعبد املؤمن لعل اهللا يحدث بعد 
غربته وفراقه ألحبته أمرا يرضيه، 

ســبق أن طالبنا سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
السريع إلجناز صرف  بالتحرك 
مكافأة الصفــوف األمامية التي 
أشبعت تصاريح وتوقعات عن آلية 
صرفها، والتي لم تتضح صورتها 
النهائي حتى اآلن، رغم  بالشكل 
صدور مرسوم بفتح اعتماد إضافي 
للميزانية العامة لسنة٢٠٢١/٢٠٢٠ 
لتغطية مكافآت الصفوف األمامية 
مببلغ ٦٠٠ مليون دينار قبل نهاية 

يونيو املاضي.
أعتاب  اآلن ونــحن علـــى 
الثلث األول من أغــسطس لــم 
نر أي حترك يذكر أو تباشــير 
املكــافآت  مبــوعد صرف تلك 
الكثيــرون  التــي ينتــــظرها 
تـــــقديرا لعملهم خالل جائحة 
كورونا، لذا نطلب من سمو الرئيس 
املكافأة  أن يعجل مبوعد صرف 
ويحدد تاريخ صرفها بعدما أمتت 
اجلهات املختصة، وعلى رأســها 

تاريخ مصطلح «الدولة املدنية» 
أو كنظريــة اجتماعية  كفكــرة 
وسياســية يرجع إلى الفلســفة 
اليونانية والتي سعت إلى وضع 
أفــكار خاصة، لتكــون مضادة 
للسلطة احلاكمة اجلائرة في اليونان 
آن ذاك، ولكنها كتطبيق عملي أجزم 
بأنها ابتدأت منذ الوثيقة املدنية، 
التي وضعها الرسول ژ في بداية 
تأسيس الدولة في املدينة املنورة، 
الناس  والتي كانت حتفــظ لكل 
حقوقهم رغــم اختالف دياناتهم 
املسلمني والـــيهود والنصارى 

واملشركني.
وفي الســياق أيضا دولة أبي 
بكر الصديــق التي كانت ترجمة 
لدولة  وتأصيال وامتدادا طبيعيا 
الرســول ژ، وللدولــة املدنية 
وخاصة عندما نستعرض كيفية 
نشوئها من حيث اختيار احلاكم 
واألسس التي أرساها، ودعا إليها 
أبوبكر في مناظراته السياسية في 
سقيفة بني ســاعدة، ومن حيث 
كلمته الشهيرة عند انتخابه، والتي 
أجتزئ منها «لقــد وليت عليكم 
ولســت بخيركم، فإن أحسنت 
فأعينوني، وإن أسأت فقوموني»، 
«الصدق أمانة والكذب خيانة»، «إن 
العهد الذي بيني وبينكم كتاب اهللا 

وسنة رسوله».
< < <

ولو قرأنا وحللنا عملية االختيار 

دائما ما يســأل املرء منا عما 
يتذكره مما درس فتجد اإلجابة 
تختلف من شخص آلخر، فعلى 
الرغم مــن كم اآليــات القرآنية 
واألحاديــث واملعلومــات إال أن 
لكل مرء منا شــيئا مــا يتذكره 
وبالنســبة لي ال أتذكر من كل ما 
درست سوى وهللا احلمد املعوذات 
وحديث واحد عن الرســول ژ 
وقصيدة «أبوفراس احلمداني» 

أراك عصي الدمع.
في احلقيقة، القصيدة تعود إلى 
زمن الدولة العباسية، ذلك العصر 
الذهبي الــذي كان يقدر الكتاب 
والشــعراء والعلماء، فالقصيدة 
معقده وألفظها العربية من الصعب 
جدا فهمها، إال أن البيت األول من 
بالكثير  القصيدة يحكى ويؤول 

من العبارات.
فحينما كنــت صغيرة كنت 
أحب البيت ألجل نغمته وقافيته 
املوجودة فيه دون أن أدرك املعاني 
الكثيرة والقيم التي يحملها ذلك 
البيت، والسؤال الذي كان يتردد 
إلــى ذاكرتي حتى اليوم هو متى 
تتحجر الدموع في عني املرء منا؟ 
أيعقل أن يبكي القلب دون أن تذرف 

العيون دموعا.
وفي احلقيقة في الســابق ما 
كنت أتخيل أن ذلك األمر ممكن إال 
أنني اليوم بّت أصدق، وقد تكون 
األســباب متعددة فطول الصبر 

نقش القلم
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نعم، «كورونا» قمة جبل اجلليد، فهي أزمة كشفت 
لنا اخللل من جديد، وكشفت حجم انتشار الفساد 
على مختلف املستويات بكل تأكيد، فأصبح الفساد 
ظاهــرا للقريب والبعيد، بل أصبحنا نســمع من 
قصص الفساد املزيد، حتى العطاء والتضحية في 
ظل هذه األزمة لهما ثمن عند العديد، بل استغلت 
«كورونا» من البعض فأصبحوا يتكلمون من غير 
أسانيد، ولهذا الوضع أسباب عديدة سأذكرها بعد 
هذا التمهيد، فقد غاب في كثير من املواقف القرار 
السديد، ولم يعد البعض يخشى القانون والوعيد، 
بل وصل احلال إلى أن أصحاب الفســاد أصبحوا 
يســتخدمون لغة التهديد، لكل نفس إصالحي أو 
ممارسة منها املجتمع يســتفيد، بل لهذه اجلهود 
مارسوا التحييد، مبتغى البعض منهم كيف له من 
هذه األزمة أن ينتفع ويســتفيد، بالسرقة وخيانة 
األمانة من أجل أن يزيد الرصيد، جعلتهم فنت الدنيا 
والبعد عن اهللا للمال من العبيد، وجرتهم للصراعات 
واملهاترات على حساب املواطن والتطور والتشييد، 
منهم جتار السياســة واملال وأصحاب النفوذ من 
فرضوا على جهود اإلصــالح الكثير من التقييد، 
من يستغلون املنصب والنفوذ وال يراعون العهود، 
ويظنون أنهم أذكيــاء بتصرفاتهم وأنهم قادرون 
على خداع العديد، ولكن مآلهم ملزبلة التاريخ، فإن 
طال الزمن أو قصر فسينكشفون، وفي النهاية ال 
يصح إال الصحيح، ولكن يجب أن تكون لنا وقفة 
وأال نكتفي فقط بالتنديد، أو الكتابة والتغريد، بل 
بالعمل اجلاد واالســتخدام الرشيد، ملوارد الدولة 
واحلرص على معاقبة املقصرين بالتحديد، والتوقف 
عن السرقة واإلسراف والتبديد، والعمل على البناء 
والتشييد، وذلك يتطلب منا جهدا جهيدا، وصدق 
النية باإلصالح وإيقاف الهدر على كل صعيد، واحلزم 
والضرب بقبضة من حديد، ملن تســول له نفسه 
لإلفساد وسرقة األموال حتى لو كان مبلغا زهيدا، 
فأين املصلحون وأيــن املخلصون من هذا العبث 
الشــديد، وأين املبادرون للم الشــمل من جديد؟ 
ومن أجل إحقــاق احلق وإذابة هذا اجلليد، اجلاثم 
على الكفاءات من أهــل هذا البلد وأصحاب الرأي 
السديد، فكل جهد من أجل هذا الوطن سيلقى بإذن 
اهللا التأييد، بشرط أال تكون هذه اجلهود عن طريق 
احلق حتيد، فلنضع األشخاص املناسبني لكل منصب 
لإلجناز ال للتمجيد، لنخلق ملجتمعنا عاملا سعيدا، 
وتكون ساعاتنا وأيامنا كلها عيد، بصراحة مازال 
في جعبتــي املزيد، لكن ال أريد أن أطيل القصيد، 
وأمتنى أن املعنى من هذا املقال وصل للقارئ من 

دون أي تعقيد.
ختاما، أقول: هذه األزمة فرصة لتقدم مع النية 
اخلالصة هللا ما يزيد رصيدك من احلسنات، وفرصة 
كذلك لتزيد رصيدك من املال ليس باجلشع واستغالل 
احلاجات، وفرصة لنقد الذات والعمل باخلفاء إرضاء 
لرب السموات وفرصة للمصالح الشخصية وحفظ 
النفس من اخلوض في املســـــاومات، فاخــتر 
لنفســك الفرص. ربي يتقبل من كل مخلص في 
عملــه ويجزيه خير اجلزاء، مــن يعمل بعيدا عن 
األضواء، ويقينا شــر األعداء، ويحفظ بالدنا من 

جميع أنواع البالء.
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