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إن إجنازات اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية في بلدنا احلبيب جتعلنا نقف لها 
تقديرا واحتراما برئاســة األستاذ الفاضل العم صالح 
الفضالة، فتلك اإلجنازات إذا أردنا تقييمها أو مقارنتها 
بأي جهاز مماثل في أي دولة أخرى لها موقف مشابه في 
وضع تلك الشريحة التي تقيم بيننا وتعامل معاملة أبناء 
البلد، مع وجود عدم استقرار لها من الناحية الثبوتية 
فســنجد أن الكويت تقدم الكثير، ورمبا األفضل، نعم 
فالدولة تولي تلك الشــريحة االهتمــام وتقدم لها كل 
التســهيالت الالزمة رغم عدم وضوح الصورة كاملة 
لوضعهم القانوني، وقــدم اجلهاز املركزي اإلجنازات 
تلو اإلجنازات، فعلى ســبيل املثال ال احلصر إذا أردنا 
أن نسرد بعض تلك اإلجنازات على الصعيد اإلنساني 
وإميانا من الدولة بهذا الدور نقول إن معامالت شريحة 
ذوي الهمم لشريحة املقيمني بصورة غير قانونية شملت 
عددا إجماليا بلغ ١٧٩٩ في العام ٢٠١٩، وفي ٢٠٢٠ بلغ 
العدد ١٧٩٤، و١٦٢ لذوي اإلعاقة من أم كويتية عام ٢٠١٩، 
وفي العام ٢٠٢٠ بلغ ٢١٨ معاملة، وأصدرت عامي ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠ ما يقرب من ١٣١٢ هوية إعاقة.
 كما أصدر اجلهاز املركزي ما يقرب من ٦٤٠ لوحة 
مرور، وجرى إصدار ٤٥٦٣ رخصة قيادة جديدة، في 
لفتة إنســانية لها قيمة كبيرة في التخفيف على تلك 
الشريحة لتسهيل أمورهم االجتماعية، وعلى الصعيد 
التعليمي مت قبول ٨٢ طالبا وطالبة في العام الدراســي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ ليصبــح عدد الطلبــة املقيدين ٤٢١ طالبا 
وطالبــة، أما عدد اخلريجني فبلغ ٣٣٦ في نهاية ٢٠١٩، 
وعلى صعيد اخلدمــات التموينية املمنوحة للمقيمني 
بصورة غير قانونية من خالل إحصائية وزارة التجارة 
والصناعة، إذ استفاد منها ١٠٥٫١٠٧ أفراد بتكلفة إجمالية 
قدرها ٥٧٩٠١٩٦ دينارا، أما على صعيد املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية واملساعدات التي مت تقدميها للمقيمني 
بصورة غير قانونية ألعداد املتقاعدين األحياء من بداية 
تطبيق قانون التأمينات االجتماعية عدد ٧٨٦ فردا، وبلغ 
أعداد أبناء ذوي املتوفني الذين يتقاضون أنصبة مستحقة 
٣٠٣٣ فردا. أما على صعيد من مت توظيفهم في وزارة 
الصحــة من خالل اجلهاز املركزي فقد مت توظيف ١٣١ 
طبيبا، و٥٩٥ ممرضا، و٤٥ سائق إسعاف، وعدد ٥٨٠ 
ملجموعة وظائف أخرى في الوزارة، وإضافة ملا سبق 
على صعيد املساعدات اخليرية  مت تقدمي مساعدات مالية 
لـ ١٦٤٢٥ أسرة، ووصل إجمالي املبالغ املقدمة ١٤٥٧٥٨٣٦ 
دينارا ومساعدات عينية بتكلفة قدرها ٥٠٤٢٥٣ دينارا 

لـ ٥٦٢١ فردا.
هذا غيض من فيض ملا تقدمه الدولة من خالل اجلهاز 
املركزي ملعاجلة املقيمني بصورة غير قانونية برعاية 
الفاضل صالح الفضالة، الذي قدم الكثير من اإلجنازات 
التي حتسب له ضمن شخصية ساهمت بشكل مميز 
في تســهيل وتقدمي كل ما من شأنه التخفيف عن تلك 
الشريحة وتسوية أوضاعهم. على الرغم من عدم وضعهم 
القانوني في البالد كما أســلفنا، إال أن أداءه كان محل 
تقدير واحترام كبيرين، األمر الذي جعله محل ثقة ولي 

األمر واختياره الصائب له.
متنياتنــا الصادقة لتحقيق مزيــد من النجاح في 

اإلجنازات التي ميكن أن تقدم اليوم ومستقبال.
 واهللا املوفق. 

ال يقتصــر التعليم على جتهيــز املدارس واألثاث 
املدرسي واجلداول الدراســية واحلصص التعليمية، 
بل إنه أكثر من ذلــك بكثير فإننا ما زلنا نتذكر بعض 
الذين يصعب نسيانهم لعطائهم  مدرســينا األفاضل 
املتدفق وملشاركتهم لنا باألنشطة املدرسية التي كانت 
تدخل البهجة والسرور لقلوبنا، حيث كانوا يشجعوننا 
على روح املنافسة الشريفة بالعلم والتعلم واألنشطة 
املختلفة وكانت املناهج الدراســية هي الغذاء الصحي 
للعقل والروح. وال ميكن أن تستقيم العملية التعليمية 
بدون وجود اإلدارة الواعية التي تدرك دورها التنموي 
ومتثل النموذج لتفاعل قطاع التعليم مع ما يدور حولها 

من أحداث وحتديات وكوارث.
فعندما حتملت مسؤولية إعداد دراسة بتكليف من 
منظمة اليونيســكو عن تفاعل قطاع التعليم مبراحله 
املختلفــة مع حتدي التصدي لڤيــروس نقص املناعة 
املكتســب «اإليدز» حيث كنت أتولى مهمة املستشار 
الوطني للدراسة حينها واملستشار الوطني إلعداد التقارير 
الوطنية وتقدميها ملنظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
ومن بينها اليونيسكو فقد قمت خالل تلك املهمة بالعديد 
مــن املقابالت جلمع املعلومات عــن البحوث واملناهج 
والنشاط املدرسي والتوعية ذات الصلة باإلضافة إلى 
قياس املواقف واالجتاهات والسلوكيات حيال موضوع 
اإليــدز وكانت التوصيات متعددة والتي أمتنى أن يتم 

تنفيذها بالكامل.
أمتنى اآلن توثيق تفاعل قطاع التعليم مبراحله املختلفة 
مع حتدي كورونا املستجد وتسجيل اجلهود واإلجراءات 
التي متت وسوف تتم ضمن املنظومة التعليمية ودور 
قطاع التعليم للتخفيف من تداعيات كورونا املستجد 

والوصمة والتمييز داخل املجتمع املدرسي.
إن مثل تلك الدراسات عن تفاعل قطاع التعليم مع 
قضايــا املجتمع تضيف الكثير إلــى مهارات العاملني 
بقطاع التعليم وتبرز جهودهم وتساهم في تعزيز البنية 
األساسية لقطاع التعليم ودوره التنموي. وأمتنى من 
هيئات التدريس بكليــات التربية والعلوم احلياتية أن 
يسارعوا بإجراء مثل تلك الدراسات التوثيقية املهمة التي 
بال شــك ستلقى الدعم والتمويل من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وســتضيف الكثير للعملية التعليمية، 
حيث إنه عندما يتم بحث تفاعل قطاع التعليم مع جائحة 
كورونا بأسلوب علمي فإن ذلك سيكون إضافة لعوامل 
القوة التي نستطيع معها التصدي ألي كوارث أو طوارئ 

مستقبال ال قدر اهللا.
وإن توصيات هذه الدراســات املرتكزة على األدلة 
العلمية ســتفتح املزيد من اآلفاق واإلضافات للتعليم 
والعاملني به وتعزيــز دور العملية التعليمية التنموي 
ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة. وأعتقد أن اللجنة الوطنية 
لليونيسكو بالكويت تستطيع تقدمي الدعم لهذه الدراسات 
عن تفاعل قطاع التعليم في الكويت مع حتدي كورونا 
املستجد، حيث إن ذلك ضمن مهامها ومسؤولياتها الوطنية.

هكذا حاولت جماهير األزرق الوفية 
املتابعة لتحركات أبطال كرة القدم في 
منتخبهــا الوطني بعد لقائه الودي مع 
منتخب البوسنة الفائز بهدف لصاحله 

كالعادة علينا!
املباراة  لم تنقل  والتســاؤل: ملاذا 
الودية جلماهيرنــا احملبطة منذ آخر 
لقاءات بطولة آسيا وغيرها من بطوالت 
كروية لالطمئنان على املستوى املتواضع 

لألزرق حتى هزم بهدف لال شيء؟!
هل مستوى الفريق البوسني يضم 
جنوما محترفني أو ناشئني أو تشكيلة 
تقابل وتفوق فريقنا املبهم بناشــئيه 
وجنومه حتى ال نستطيع حتقيق التوازن 
في النتيجة املطلوبة، ولو حتى في مباراة 

ودية؟!
تتســاءل جماهيركــم الوفية عن 
تطعيم املنتخب خالل القادم من بطوالت 
بأفضل االختيارات من جنوم ناشئني 
في الهجوم والوســط والدفاع وباقي 
التشكيلة كحراسة املرمي، والتدريب على 
كل فنون اللعبة حتى ضربات اجلزاء، 
واالجتهاد في االختيار كما كان يجتهد 
كشافو األندية في متابعة مواهب املدارس 
واملراكز الرياضية والعبي الســاحات 
باحملافظات والذين أثروا مالعبنا وأنديتنا 
بنجوم الزمن الذهبي، حتى ان الساحة 
لم تكن بحاجة آنذاك لالعب األجنبي أو 
النجم العربي كما هو حالنا الكروي اليوم!

هذه التساؤالت عفوية ومجردة ١٠٠٪ 
ال تنتمي لطرف دون آخر مع صراعات 
ديوك الســاحرة العامليــة واإلقليمية 
واحملليــة، بصماتها تعرب عنها نتائج 
كل اللقاءات املاضية واحلالية واملستقبلية، 
طالت أعماركم للكويــت خندقا وبيتا 

ألهلها، آمني يا رب العاملني.

دائما وأبدا يقــاس تطور الدول 
املتقدمــة بأبنائها، ويكون أســاس 
االستثمار هو العنصر البشري، وكما 
تقوم الدولة جاهدة بتطوير أجهزتها 
التعليمية، تقوم ببناء الوطن من خالل 
التعليم األساسي إلى الدراسات العليا 

جيال بعد جيل.
وقد أنعم اهللا على الكويت بنعمة 
النفــط وانعكس ذلك على الشــعب 
بالثــراء والعيش عيشــة هنيئة مما 
أكثر الطامعني في هدم اســتثماراتنا 

البشرية وتدميرها.
وقد نوهت صحف محلية مبعلومات 
غير رسمية الى أن الكويت بها أكثر 
من ٤٠ ألف مدمن مخدرات، وأن نسبة 
٦٥٪ من اجلرائم مرتبطة بالتعاطي أو 
بيــع أو ترويج املخدرات، وهذا يدل 
على أن الكويت مستهدفة من األوغاد 
الطامعني في هدم استثمارنا البشري، 
وعلى اجلهات الرسمية واألسرة دور 
كبير في مراقبة أبنائها واحلد من آفة 

املخدرات.
كيف استطاع جتار آفة املخدرات 
ترويج منتجاتهم وبهذه النسبة الكبيرة 
حتى لو كانت افتراضية وغير رسمية؟ 
ومع ذلك نسمع الكثير من الصحف 
ومواقع التواصل االجتماعي أن تبعات 

التعاطي وجرائمها كثيرة.
واألهم في ذلك كيف نســتطيع 
التعاون جميعا للحد من هذه الظاهرة 
الظاهرة وبشكل  املنتشرة ومعاجلة 
سريع خاصة بني املدارس واجلامعات 
من املدمنني وطرق عالج هذا املرض.
الطــرق التي تقوم مــن خاللها 
الدولة مبعاجلة لتلك اآلفة هي طرق 
بدائية على حد قول األطباء النفسيني 
واألخصائيــني، وان تطبيق القانون 
لهؤالء املرضى يجب أن يكون بطريقة 
متطورة دون الزج بهم مع أصحاب 

اجلرائم.
التعاطي  ماذا لو أصبح فحــص 
إلزاميا جلميع جهات العمل والدراسة 
والزواج، من خالل عمل فحص دوري 
جلميع املوظفني كل ٦ أشــهر؟ ماذا 

يكون الوضع؟
لوضع ال يســتهان به أبدا ودور 
األسرة بال شك سيكون كبيرا جدا في 
العالج من خالل مراقبة أبنائهم لألوالد 
منهم والفتيات، واملؤشرات تقول ان 
نسبة الفتيات بتزايد كبير وملحوظ.

كما يجب تكثيف مراقبة املدارس 
واجلامعات لكونها هي البوابة السهلة 

لترويج هذه اآلفة.
اللهم احفظ الكويت وسائر الدول 
ويحفظ استثمارنا البشري من أبنائنا 
ويحميهم من كل شــر ويبعد عنهم 

كل سوء.

يكون االستقدام للكفاءات واملهارات 
الفنية واملهنية، وهذا ما بدأت اغلب دول 
اخلليج على اتباعه والعمل به، كما يجب 
ان يتم االستقدام عن طريق املؤسسات 
احلكومية في البالد املصدرة للعمالة، 
األفراد  وليس االستقدام عن طريق 
الذين مألوا البالد بالعمالة الهامشية 
التي عانت من مشاكلها البالد. وهذه 
االقتراحات هي بعض ما جاءت به اغلب 
توصيات وتقارير اللجان التي شكلتها 
احلكومات املختلفة منذ التسعينيات 
وحتى اليوم، ولألسف لم يؤخذ بأي 
توصية منها، وآخر تلك اللجان هي 
جلنة التركيبة السكانية التي شكلت 
بقرار من احلكومة احلالية برئاسة األخ 
الفاضل أحمد الكليب وعضوية نخبة 
من األكادمييني ومن أصحاب اخلبرات 
السياسية واالقتصادية املتميزة، كما أن 
مجلس األمة السابق اقترح قانونا حلل 
تلك املشكلة.. إال أن كل تلك اجلهود 
لم تثمــر حتركا إيجابيا ملواجهة تلك 
املشــكلة املتفاقمة. لذا، هل يا ترى 

سيجد هذا املقال آذانا مصغية؟

مخلصــون له منذ ســنوات طويلة 
وتعودوا عليه وأصبح جزءا مهما من 
روتينهم اليومي وبالتأكيد سيفتقدونه 

إذا مت استبداله بالقرآن الكرمي.
فيه حل آخر يرضي اجلميع بدال 
من استبدال البرامج الطيبة التي يعدنا 

هؤالء الناس الطيبون.
هذا احلل يتمثــل في إذاعة قرآن 
كرمي من إحدى املوجات الثانية إلذاعة 
الثاني  البرنامج  الكويت ولتكن تردد 
فقط من ٦٫٣٠ إلى ٧٫٣٠ صباحا وبهذه 

الطريقة أرضينا اجلميع.
نقطة أخيرة: وزارة اإلعالم في عهد 
معالي وزير اإلعالم األستاذ عبدالرحمن 
املطيري بدأت تتعافى وترجع لدورها 
القدمي والعظيم، وكذلك مت إسناد قطاع 
اإلذاعة لألستاذ الفاضل سعد الفندي 
ولم ميض على توليه هذا القطاع  أقل 
من شهرين حتى بدأنا نالحظ روحا 
جديدة في اإلذاعة الكويتية نتفاءل بها 

لتعيدها ملجدها القدمي.

والبعد عــن مفهوم الكيكة التي يصر 
الكثيرون على تقسيمها لصاحلهم.

ما قل ودل:
٭ عودة احلياة الطبيعية تتطلب احلذر، 
فاألمن الصحي هو الطريق لالستمرار 

وعدم العودة إلى االنغالق واحلجر.
٭ مشروع «سهل» خطوة صحيحة 
على طريق احلكومة اإللكترونية التي 

طال انتظار حتقيقها.
٭ تشكيل جلنة للمحاسبة ومتابعة أداء 
اجلهات املتعاونة واملتهاونة، والتساؤل 
هنا: أين جهاز متابعة األداء احلكومي؟ 
وما دور اجلهاز في ظل تشكيل جلنة 

للقيام بدوره؟
ارتفاع األسعار أصبح ظاهرة  ٭ 
تؤرق املواطن الذي يطمح إلى حل جذري 

لهذه القضية.
٭ عودة املدارس يا وزير التربية.. 
هل استعدت الوزارة استعدادا حقيقيا 

أم فقط ورقيا؟

فهمكم لنا، ذلك بسبب تفاهة سطحيتكم 
ال بسبب عمقنا، فذلك جعلنا للباري اكثر 
تقربا، وسرعة تخليكم عنا، جعلتنا نطرق 
أبوابه سبحانه بإحلاح ويقني ليعوضنا، 

ويعطينا خيرا أكثر مما سألنا.
فالكثير ميكنهم التعامل مع مواقف 
تتسم بعدم الوضوح، ومع ذلك يبقون 
متفائلني بأنه مهما كانت املشاكل أمامهم 
معقدة، فالبد من أن هناك وجود حلول، 
بإمكانهم من خاللها التمييز بني اخلطأ 
والصــواب، ما يجعــل الطرف اآلخر 

يعتقدها مبنزلة كبوة للطرف األول.
كبوة يســتغلها ضــده، وألولئك 
األشخاص أيضا نقول شكرا من األعماق 
لكم، ألنكم علمتمونا كيف نعرف معادن 
البشر، لننتقي منهم من يستحق فعال 

بأن يكون رفيقا صاحلا لنا.
فلوال ولوج السيئني، التافهني أمثالكم 
في دائرة حياتنــا، ملا التقينا بالطيبني 

وعرفناهم وقدرناهم حق تقدير.
وعادة ما تزداد خبرتنا وتتحسن 
حكمتنا مع تقدم أعمارنا، فمن املفترض 
أن نتعلم كيف نصبح أكثر فهما وحكمة 
مبرور الوقت، فشوك الورد ال ينقص 
من جماله شيئا، لكنه يجعلنا حذرين 

أثناء قطفه!

نعيش في محيــط إقليمي ال تخفى 
خطورته.

وهنا علينا القول إنه ال اعتراض 
على قدوم الوافدين إلى البالد وهي التي 
تضم حاليا ما يقارب الـ ١٣٠ جنسية 
من شتى بقاع العالم طاملا كانت هناك 
حاجة لهم، ومتى ما كان ذلك ضروريا 
لدفع عجلة التنمية في البالد، بشرط 
أن يكون االســتقدام مقننا، موزعا 
الى نسب محددة لكل جالية (كوتا) ال 
تتعداها بأي من األحوال، كما يجب أن 

فعال يريدون بداية صباحهم بآيات من 
الذكــر احلكيم يتلوها بأصوات عذبة 
ومشايخ وقراء عشــقناهم ونحس 
بالطمأنينة والسكينة كلما سمعناهم.

لكن أيضا يجب أن نعترف بأن هناك 
رأيا مخالفا لهذا الرأي، وهناك أناس 
البرنامج الصباحي  كثيرون يتابعون 
الذي يعده ويقدمه ويتعب عليه ثلة من 
اإلعالميني املخضرمني، وهم متابعون 

ال مكان له في احلكومة، وأنه ســتتم 
محاسبة املقصرين.

سألني صديق في الديوانية: متى 
ســنخرج من عنق الزجاجة قلت له: 

زجاجتنا بال عنق!
إذا كنا نريد تنمية حقيقية فعلينا أوال 
أن نتخلص من آفات الطمع واألنانية، 
علينا متهيــد الطريق لتنمية حقيقية 

أولئك  األوفياء واملخلصــني، بخالف 
الذين عرف عنهم أنهم لغيرهم خاذلني، 
وأجزم بأنهم مجــرد عابرين ما كانوا 
ولــن يصبحوا غير ذلك! ملا قيل إذا ال 
تطلب الكثير، ال تطمع باملستحيل! وال 
تطلب تقييما أو تقديرا من شــخص 
ذي قلب مخلص، وتنسى أنك في زمن 
اخلاذلني..! فمعظمهم دروس على هيئة 
بشــر ال اكثر، نحمد اهللا ونقول لهم 
مبلء أفواهنا: شــكرا لكل خيبة أتتنا 
منكم، شكرا مبنح ثقتنا العميقة التي 
ال تســتحقونها لكم، شكرا لتهشيمنا 
وإهمالنا في حياتكم، فبه يقوى عزمنا 
وإصرارنا، وبه قوت إرادتنا، شكرا لعدم 

القوانني الدولية، وحتما ستكون لها 
تأثيرات أمنية وسياسية واقتصادية 
على البالد على املدى البعيد، من خالل 
تنفيذ إضرابات أو مظاهرات أو القيام 
بأعمال شــغب ألسباب اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية كما حدث سابقا. 
وهذا حتما سيؤثر على استقرار البالد. 
وسيعرضها ملشاكل أمنية أو سياسية 

ال حتمد عقباها!
وكل ذلك غير مستبعد متى ما كانت 
الظروف املالئمة لذلك، وخصوصا نحن 

فتستمر أصابعك على مفتاح املوجات 
لعل وعسى تلقي قرآنا في مكان آخر 

لكن مع األسف دون جناح.
طيب شتبون؟! نبي قرآن كرمي يا 
معالي وزير اإلعالم.. هذا الرأي طرحته 
في حســابي في تويتر فلقي جتاوب 

الكثير من باقي املغردين.
كلهم يبون قــرآن كرمي يا معالي 
الوزير وقد جتاوبوا مع التغريدة، إنهم 

أوال وأخيرا.
البعض يقول: انظــروا إلى دبي، 
والبعض يقول: شــوفوا سنغافورة، 
وأنا مازلت أباهي العالم كله بكويتنا، 
نعم هي في عيني أفضل بالد العالم، 
وال ينقصها سوى صدق النوايا وتنفيذ 
املشاريع الكبرى، وقد حذر سمو رئيس 
الــوزراء القياديني قائال: ان املتقاعس 

لذلك ال بأس بأن تستشير أحيانا من 
استطاع أن يخط دروسه على سبورة 
الزمن بقلم جتارب حبره، لتستفيد منه 
ولتتعلم، لتصقل شخصيتك من جديد 
وتكون بارعا ومتميزا، وكي تشــطب 
على كل من أبهروك في البدايات! وكانت 
خيباتهم لك لن تنســى في النهايات، 
ولتجعل منهم أسوأ مثال، ال يشرف أي 
مخلوق كان، على وجه األرض أن يُحتذى.
فكم أصبحت أؤمن إميانا تاما، بأن 
اإلنسان الذي تعرض ملثل تلك املواقف، 
وصادف في حياته أشــخاصا كهؤالء 
مخيبني للظــن، ذوي معدن رخيص، 
هو أكثر شخص مييز ويقدر ويحترم 

ال يختلــف اثنــان على خطورة 
التركيبة السكانية على البالد، حتى إنها 
وصفت بالقنبلة املوقوتة.. وخطورتها 
اآلنية ليســت في كــون املواطنني 
الكويتيني أصبحوا أقلية في بالدهم 
نسبة إلى الوافدين، ولكن اخلطورة 
احلقيقية التي ستوصل البالد، ال سمح 
اهللا، إلى حافة خطر حقيقي مدمر أمنيا 
واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا متى 
ما تعدى تعداد إحدى اجلاليات عدد 
املواطنني الكويتيني، حينها سيصبح 
املواطنون اجلالية الثانية في بالدهم!

وهذا ليس ببعيد حيث سيقارب 
تعداد بعض اجلاليات ما يقارب املليون 
وافد، ومازالــت أعدادها في ازدياد 
مســتمر.. وهذا ليس سرا أو مبالغة 
ومن املمكن الرجوع لها في السجالت 

الرسمية للتأكد من ذلك.
واخلطورة احلقيقية التي أعنيها هنا 
انه عندما يطغى عدد الوافدين من جالية 
معينة على عدد املواطنني الكويتني في 
البالد، فإن ذلك سيعطي تلك اجلالية 
قوة مدعومة سياسيا من بالدها ومن 

مع الصبــاح الباكر من ٦٫٣٠ إلى 
٧٫٣٠ صباحا جند ٧٠٪ من الشــعب 
واملقيمــني في ســياراتهم مع عودة 
املدارس والتطبيق الشرس للبصمة، 
خالص ما عاد فيه (عض الوسادة وكمل 
نومتك). بداية قلقة ومتوترة صباحا 
حتتاج إلى آيات مــن الذكر احلكيم، 
كالم اهللا سبحانه وتعالى، يهدئ جميع 
ركاب السيارة من بالغني وأطفال فتضع 
يدك على مفتاح املذياع طمعا في ذلك 
الكالم الربانــي والقراءات العذبة من 
أشهر املشايخ، وتضع املوجة على تردد 
إذاعة القرآن الكرمي لكنك تفاجأ ببرنامج 
حواري إلخوة أفاضل يرددون بعض 

الكالم الطيب والنصائح الكرمية.
هذا شيء طيب، وجزاهم اهللا ألف 
خير على مجهودهم هذا الذي واضح 
أنهم قاموا باإلعداد والترتيب له جيدا، 
لكنه ال يكفي وأغلبه كالم ســمعناه 
من قبل ســواء في برامج أخرى أو 
في خطب اجلمعة. فال يؤدي الغرض 

نعم أنا متفائل وأصبح لدي يقني بأن 
الكويت مبشيئة اهللا إلى األفضل، من 
يفكر في كلمات سمو رئيس الوزراء 
أثناء لقائه مع القياديني يجد أن سموه 
يحمل على عاتقــه حتقيق طموحات 
املواطن كويتي، املتمثلة في الدفع بقطار 
التنمية وحتقيق إجنازات ملموسة على 
أرض الواقع، والقضاء على الفســاد، 
وحتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
عاملي، وكل ذلك لن يكون مســتحيال 

باإلرادة.
أقف طويال أمام مقولة سموه بأن 
محاربة املفسدين واجب شرعي، نعم 
هي واجب شرعي ووطني، فالقضاء 
على الفساد واملفسدين هو أول خطوة 
على الطريــق الصحيح، فإذا قضينا 
على الرشوة واحملسوبية وشراء الذمم 
فسينطلق قطار التنمية على أطر من 
األمانة والصدق بعيدا عن إهدار املال 
العام والتكسبات الشخصية، فالوطن 

يقال: إذا أردت أن تستشــير فال 
الســديد، فاجلأ  الرأي  تخيب، وتنال 
إلى أصحاب التجارب القاســية، ومن 
كانت أخطاؤهــم أو ظروفهم معلمهم 
األول، فالدرس الباهظ الثمن ال ينسى! 
فكثيرا ما تقسو علينا الدروب، وتضيق 
بنا مطبات احلياة، وتعصف بنا رياح 
احملن بني احلــني واآلخر، ومتر علينا 
أوقات أحيانا تضيق فيها األرض مبا 
بها  رحبت، فتنتابنا مشاعر مختلطة، 
تهبط معنوياتنا إلى أدنى مستوى، حتى 
نتمنى كما يقال: لو كنا في باطن األرض 
وأن احلياة لم تســجلنا أبدا في دفتر 
حضورها! فحينها نشعر بأننا لم نستطع 
أن نستجمع حتى قوانا اخلائرة، أو نلم 
شــمل قوتنا وإمياننا وإرادتنا، فهكذا 
هي احلياة، البد من ضريبة وثمن لكل 
فرحة أو حزن، ما يجعلنا حذرين جدا 
ونحن نواجه عقباتها وصعابها، كي ال 
نلغي جمالها وال نغطي روعة حلظاتها، 
فلوالها ما فتحت أبواب احلكمة ألحد وما 
أوتي منها شيئا، أي لوال ظلمة الشدائد 
ما كان عبق الفرج أصلح كل ما أفسد 
في الروح، ووصل شذاه، ليلقي عليها 
السكينة واملسرة، فدائما هناك متسع 

للفرح ملن يريد أن يراه.
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