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عموميات التعاونيات
و«الفال» للتأمينات

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

املختار املميز

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

منذ أكثر مــن ١٥ عاما تقريبا كتبت مقالة بعنوان «الوداع 
الكبير»، وقد تســاءل عدد من األصدقاء وقتها عن املقصود 
من هذا العنوان، كما فسرها كل منهم حسب مزاجه ورؤيته، 

رغم أنني قصدت ما قصدته حينها.
لكن السؤال الذي لم يعد األصدقاء طرحه علي بعد مضي 
كل هــذه األعوام هو هل تغير هــذا املفهوم عندي، أو حتى 

بالنسبة ملن سألني عنه حينها وتفسيره ملا رآه أو اعتقده.
وأنا قصدت ما قصدته يومها حيث كانت هناك عدة أمور 
وشجون تشغل بالي، لكن العالم كله تغير وهناك العديد من 
أشياء طارئة ومستجدة حدثت وحتدث حسب مجريات احلياة 
وتأثر الناس بها، وكما يقال «كل يغني على لياله» ويفســر 

األشياء كما يشاء.
وأقــول إن من حق اجلميع إبداء ما يراه وفقا ملســتوى 
تفكيره، ألن لألســماء أو العناوين معاني متعددة وتفاسير 
مختلفة، واملفردات حتمل املعاني على اختالفها ســواء كانت 
بالفصحى أو العامية الدارجة، فلو قلنا «جمال الصحراء» فقد 
يفسرها البعض باجلمال املرتبط باحلسن واألناقة والرقة، أو 
جمال الوجه والعينني، ورمبا يقول آخرون أن املعنى «جمال 
الصحراء» بكسر اجليم ليفسرها بسفينة الصحراء أو البعير، 
كذلك «املصباح» فقد يكون مصباح اإلنارة أو الكوكب، وأيضا 
«هدى» التي تعني الهداية إلى اإلميان وهناك أسماء لها كثير من 
املعاني التي تتالقى ورمبا تختلف حسب موقعها من الكالم.

وحقيقة أن كلماتي تلك كانت ردا غامضا على من سألوني 
عن مغزى «الوداع الكبير» وال أقول لهم سوى أن «املعنى في 

بطن الشاعر».
٭ احلياة عبارة عن مسرحية، وكلنا ممثلون فيها يؤدي كل 
منا الدور املرسوم له فيصفق له اجلمهور وفق أدائه، فهناك 
من يحسن عمله وهناك آخرون مصيرهم الفشل واخلذالن 
وذلك أتعس ما ميكن أن يكون في هذه املسرحية ملن لم يلق 
استحســان ورضى اجلمهور أو املتفرجني وال حتى أرضى 
نفســه ألن دوره لم يعجبه، أو ألنه لم يتقنه لســبب ما هو 

يعرفه أكثر من اآلخرين.
معروف أن احلياة جتارب، واأليام كفيلة بتعليم اجلاهل، 
ألنه كلما عشنا أكثر وعانينا أكثر كلما تعلمنا أكثر، ولكن البد 
من أن نخطئ ونتعلم أن «ما يقع إال الشــاطر»، ومنا إلى كل 
«الشطار» الذين وقعوا ولم تفدهم جتارب احلياة، أقول إن حسن 
الظن وطيبة القلب والنية الصافية هي التي أوقعتكم، وحتى 
لو اختلف الكثيرون معنا بهذه اجلزئية، وأنهم لم يستفيدوا 
من جتاربهم، أو لــم تنفعهم عواطفهم البد عليهم من وضع 
القلب والعاطفة نصب العني لنكون ســاملني من مغبة الوقوع 

بأخطاء ناجمة عن طيبة القلب وحسن النية.
احلياة قصيرة جدا والعمر مير بلمح البصر كاحللم، لذلك 
علينا أال نعيش ضغوط احلياة وعلينا االبتعاد عما يعكر صفو 
األيام ولنترك املشاحنة واخلصام واحلقد والكراهية بني األهل 
واألحبة واألصدقاء فال نعلم متى نغمض عيوننا وال نفتحها 
ثانية وقت ال ينفع عتب وال حتسر على ما فات، فلنعش حياتنا 
ونستمتع بلحظاتها اجلميلة ولنكن واقعيني في تعاملنا فاأليام 

متشي، واحلياة قصيرة فلنتسامح مع بعضنا.
آخر الكالم..

كثيرة هي معاني احلياة ومؤثراتها كالوداع، العتب، احلب، 
العشرة، التقدير، االحترام، وجميعها حتمل قيما يجب احملافظة 
عليها وتعكس طبيعة معدن اإلنسان، واملعادن أنواع منها الغالي 
ومنها الرخيص، هناك الالمع وهناك املنطفئ، فكن غاليا المعا.

ودمتم ساملني.

سيدي الرئيس، أكتب لك من اخلليج العربي، أكتب لك من 
الكويت، أكتب لك من احلليف األول للواليات املتحدة األميركية، 

أكتب لك من بلد اإلنسانية وإليك حتياتي.
بداية، سيدي الرئيس أتقدم لكم بأحر التعازي القلبية ملرور 
الذكرى املشؤومة على العالم أجمع ذكرى حادثة «١١ سبتمبر» 
التي هزت أرجاء العالم فلم تكن احلادثة تعني الواليات املتحدة 
األميركية وحدها، بل تعني كافة شعوب العالم حيث نزعت الثقة 

والطمأنينة من نفوس األفراد.
وكيف ال؟ وقد مت قتل أبرياء في مواقع عملهم دون رحمة 
ودون أدنى إنسانية، فمن قتل في أميركا في ذلك اليوم املشؤوم 
كان من املمكن أن يكون أي كان في مكانه ســواء أميركان أو 
غيرهم، فأنــاس يعملون في مقار عملهم أتتهم هجمة غريبة 
تطايرت فيها الرؤوس وقطعت بها األجساد وتساقطت األرواح 

من أعالي السماء.
حقيقه يقال إن هناك إجراما وجرمية يعرفهما القانونيون 
مجتمعون ولكن ال جرمية وال إجرام شهده العالم مثل ما شهدته 

الواليات املتحدة األميركية في ذلك اليوم املشؤوم.
حقيقه ال زلت أتذكر ذلــك اليوم حينها كنت صغيرة جدا 
مازلت طالبة جامعية وأعمل في إحدى اجلرائد اليومية لم أكن 
على قدر من العلم واملعرفة حتى أنني لم يكن لدي توجه بأي 
شيء، فقط طالبة وتعمل في الفترة املسائية كل شغلها الشاغل 
أن تتعلم ولكنني ما زلت أذكر أن شاشــات التلفاز في مكاتب 
املســؤولني في اجلريدة كانت تضع على القنوات اإلخبارية 
حيث مت نقل احلادثة، ففي البداية توقعت أنهم يشاهدون فيلما 
لهوليوود من األفالم التي ال أحبها فلم أسأل ماذا تشاهدون، 
بل كنت منغمسة في أعمالي بعدها بدأت تأتيني اتصاالت من 
صديقاتي هل علمت ماذا حــدث في أميركا؟ حينها من هول 
الصدمة لم أستوعب ولم أصدق، ولكن عاما تلو اآلخر، وذلك 
املشهد املشؤوم بات يؤرقني ويؤملني كلما كبرت استشعرت 
أكثر بشــاعة احلدث كيف ألناس يعملون فــي مقار عملهم 

ويتطايرون بهذه الطريقة التي ال تعرف لإلنسانية طريقا.
إال أنني مها حتدثت أو كتبت فلن أستطيع وصف بشاعة 

احلادثة التي نسأل الرب بصلواتنا أن يشملهم برحمته.
ســيدي الرئيس إن الدور الذي تقوم به الواليات املتحدة 
األميركية فــي مكافحة اجلرمية واإلرهاب دور جليل وكبير، 
ولكنهــا تقوم به منفردة وهذا ما جعل مكافحة اإلرهاب حول 
العالم بالغة الصعوبة ألن أميركا تقوم بها دون مســاعدة في 
ظل جماعات مدعومة هدفها زعزعة األمن حول العالم وإضعاف 
القوى األميركية ولكن بتكاتف اجلهود وتوطيد العالقات من 
املمكن أن نصل ملعاجلة القضية، وذلك من خالل األمم املتحدة 
بوضع حد لإلرهاب ونزع السالح واالختراقات األمنية بصورة 
اكبر إال أن األمم املتحدة وعلى الرغم من وجودها في أميركا، 
إال أن أمني عام األمم املتحدة ال نشهد له اثرا وصدى دوليا حتى 
أننا لم نشهد له معاجلة أو تسوية ألزمة كورونا التي اجتاحت 
العالم ونتمنى أن يعطى صالحيات اكبر مما هي عليه اليوم.

وأخيرا لدي مطلب نتمنى من فخامتكم أن تقبلوه بســعة 
صدر، فنتمنى أن تعالج مشــاكل الرئيــس دونالد ترامب مع 
شــركات التواصل االجتماعي فجمهوره حول العالم يشتاق 
إليه، هذا فضال عن انه رئيس سابق ألميركا، وليس من املقبول 
أال يحترم أو يســاء احترام جمهوره من شتى أنحاء العالم، 
فهناك أناس كثر يرغبون بالتواصل معه وعليه نتمنى أن نصل 

لتسوية عادلة وباألخص أن هذا حق أصيل له.

قرار وزير الشؤون األسبوع املاضي 
باإلفراج عن عموميات اجلمعيات التعاونية 
جاء إيجابيا العتماد التقارير املالية واإلدارية 
السنوية لهذه اجلمعيات بحضور مندوبي 
الوزارة املعنية، بعد توقفها لفترة طويلة 

بسبب ظروف كورونا.
وقد أسعد هذا القرار آالف املساهمني 
لالنتفاع بعوائدها املالية واستغاللها في 
تيسير أمورهم األسرية تزامنا مع عودة 
املــدارس وطالبها واألســرة التعليمية، 
والهيئات اإلدارية والفنية للقيام بواجباتها 

املطلوبة.
كما أن هذا القرار العملي املنطقي بالذات 
إلثبات وتأكيد بصمــات جهود مجالس 
املتميزة  التعاونيات  إدارات اجلمعيــات 
واملنتجة، املعهودة الســتثمار مداخيلها 
املالية السنوية ملا فيه الصالح العام وخدمة 
مساهميها، وفي املقابل محاسبة املجالس 
املقصرة غير املتميزة مبجالسها السلبية 
وبروز متالعبيها، من خالل متابعة قطاع 
التعاون وتعديل مسار هؤالء املقصرين 
جتاه حقــوق الدولة وجتاه مســاهمي 
جمعيتهــم في هذا امليدان البارز تعاونيا 
بالكويت منذ االستقالل في ستينيات القرن 
املاضي، وجناحها البارز بكل معاني العمل 

التعاوني رسميا وشعبيا.
وبعد سعادة األسرة التعاونية بهدوء 
متاشــيا مع قرار وزير الشؤون، ننتظر 
أن يأتي الدور على التأمينات االجتماعية 
املتتالية حول مردود عائداتها  ووعودها 
املاليــة للمتقاعدين مــن مخصصاتهم 
والعمل على تنميتها عبر شركات وبنوك 
ومؤسسات عمالقة، ليت مؤسسة التأمينات 
تسير على الدرب وتوزع عائدات مماثلة على 
متقاعديها من مردود أموالهم وحساباتهم 
ســنويا فيما يعينهم علــى االنتفاع بها 
ألمورهم املعيشية مما يغنيهم عن سطوة 
القروض أو تركيع هذه الفئة حتت وطأة 
الكفاالت لشــركات األجهزة والسيارات 
والعالج والتعليم املتردي واإلسكان وغيرها 
من مناحي احلياة، والسعي لتوفير احلياة 
الكرمية لهم مبا يســد حاجتهم من عائد 
التأمينات ومداخيلها الســنوية الرهيبة 
امليزانيــات تكونت من دنانير  ملليارات 
للمتقاعــد بعرق جبينه  معدودة أصلها 
طوال حياته الوظيفية... ومنكم نستفيد 

اإلجابة املطلوبة يا نواب األمة.

اختاره املولى القدير ليلحق بالرجال 
الصاحلني إلى جنة اخللد، إنه املختار النشط 
واملميز عبدالعزيز ثنيان املشاري، الذي 
رحل عن دنيانا إلى عالم اخلالدين، فهو إن 
رحل بجسده إال أنه سيبقى معنا مبا تركه 
من إرث مميز فهو الذي عمل على تطوير 
كل اخلدمات في اليرموك، لقد حرص منذ 
توليه بعد أخينا الكبير علي البكر املختار 
الســابق على أن يواصل مسيرته نحو 
التقدم ودعم كل املؤسسات اخلدمية في 
منطقة اليرموك، وكان من أبرز إجنازاته 
أن ساهم في جعل منطقة اليرموك منطقة 
صحية عامليــة ومن اليرموك بدأت خطة 
وزارة الصحة إلنشاء مراكز صحية عاملية 

أسوة مبنطقة اليرموك.
عبدالعزيز املشاري بحق كان مختارا 
مميزا، ملا قام به من إجنازات جلعل منطقة 
اليرموك مبنزلة مدينــة متطورة، جعل 
من حديقتها مثاال للحدائق اجلميلة التي 
تتوافر فيها كل األلعاب املســلية ألطفال 
اليرموك، وحرص على جعل شــوارعها 
جميلة وخضرة، ولم يكن من طبيعته الرد 
على الذين يحاولون اإلساءة ملا يقوم به 
املختار، بل كان رده مبا يقوم من حرص 
على مســاعدة أهالي اليرموك في نظافة 
املنطقة وجعلها مبنزلــة حديقة جميلة، 
وكان متعاونا مع جمعية اليرموك لتقدمي 
أفضل اخلدمات ألهالي اليرموك، وهذا ما 
جعله شخصية محبوبة لدى أهالي اليرموك 
كذلك يتمتع بعالقات طيبة مع كل زمالئه 
مختــاري املناطق، وكان دائما يبحث مع 
زمالئه املختارين لتبني مشاريع تنموية 

لتطوير اخلدمات في مختلف املناطق.
لقد عاش عبدالعزيز املشاري املختار 
النشــط محبوبا من قبل أهالي اليرموك 
وزمالئــه والكل يذكــره باخلير والعمل 
الصالح، لقد رحل األخ والصديق العزيز 
عبدالعزيز عن هذه الدنيا، ليصعد إلى حياة 
اخلالدين في جنات اخللد.. والكل يتضرع 
إلى املولى أن يرحمه بواسع رحمته وأن 
يغفر له، وإننا سنظل نتذكر جميل صنعه 
ونرجو من املولى القدير أن يلهمنا وأهله 

جميل الصبر.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

آيــة كرمية: (فأما الذيــن آمنوا باهللا 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً).

عن كل ذلك، نقول ان ما حتقق طوال 
فترات تولي سمو الشيخ صباح اخلالد 
زمام املسؤولية كان إجنازات ال حصر 
لها، ابتداء من أهم القضايا احلساسة 
العامة  للنيابة  الفاسدين  مثل حتويل 
مهما كان شأنهم، فقد كان قرار سموه 
هنا مغلبا ملصلحــة البالد ووضعها 
فــوق أي مصلحة أخرى آنية هنا أو 
هناك، إضافة إلى األرقام واإلحصاءات 
اإليجابيــة التي أوردناها في مقاالت 
سابقة وهي الفيصل األكيد على جناح 

أداء حكومات صباح اخلالد.
من هنا ومن هذا املنطلق.. نقول 
ان حتقيق اإلجنازات ليس هو احلبر 
املمهور على الورق كما جرت العادة 
لدى نظرة العامــة، ولكن اإلجنازات 
التي نراها واقع ملموس على أرض 
احلقيقة ويستفيد منها صاحب الشأن 
وهو املواطن الذي ملس جزءا من تلك 
اإلجنازات والقرارات التي متت إبان 
مسؤولية صباح اخلالد خالل الفترات 

املاضية.
واهللا املوفق.

األجواء املضطربة.
إن معظمنــا عــاش آالم ومعاناة 
الفقد في هذه الفترة، على املســتوى 
الشخصي أنا فقدت ثالثة من أقاربي 
وأبناء عمومتي األعزاء والغالني على 
نفسي وفقدنا أيضا أصدقاء وجيرانا 
في وقت كان الوباء فيه منتشرا واملقابر 
وأماكن العــزاء مغلقة ومينع الدخول 
لها وحتى لو دخلت ال تســتطيع أن 
تقدم واجب العزاء أو تتلقاه عن قرب 
تكتفي بالنظر أو باإلشارة، ونحن هنا 
ال نعتــرض على إرادة اهللا، وال نقول 
إال «ال حــول وال قوة إال باهللا»، ولكن 
تبقى بالنفس غصة واأللم ال ميكن أن 
يتالشى سريعا، إال انه ليس بإمكاننا 
إال الدعاء لهم بالرحمة واملغفرة، ونسأله 
جلت قدرتــه أن يزيل عن بالدنا هذا 
الوباء عاجال غير آجل، ويحفظ اجلميع 

من كل مكروه.

ننتظرها بشغف الغيرة على املال العام. 
فلو استمرت سياسة األبواب املغلقة 
بحجة التطعيم فهذا يعني اإلشــارة 
اخلضراء ملن يتجاوزون على املال العام، 
بينما اإلشارة حمراء أمام املبلغني الذين 
حتملوا املشقة ألداء األمانة وإبالغ قادة 
الديوان عن شبهات الفساد والتعدي 

على املال العام.
ولو أوصــدت أبواب احملاكم أمام 
املتقاضــني لتعطلــت العدالة وضاع 
احلق ولو أوصدت أبواب املخافر أمام 
الشاكني لسادت الفوضى ولو أوصدت 
أبواب املستشفى أمام املرضى الرتفعت 
معدالت الوفيات واملضاعفات لذلك فإن 
األبواب املغلقة تعني التراجع السريع 

ملؤشرات التنمية املستدامة.
وأمتنى أن تفتح األبواب أمام اجلميع 
ألن سياسة الباب املفتوح هي األفضل 
ألي إدارة حيث إنها تزيل القيود لنقل 
املعلومات وتضاعف اإلجنازات املطلوبة 

ومن ثم تعود فوائدها على اجلميع.

السمعة الطبية، كما أنه سينال عند اهللا 
عز وجل املكانة العالية.

وكي ال تفسح لهم املجال أيضا بأن 
يلفون ويدورون وبكالمهم يكذبون، 
فتجدهم مرة يحترمون هذا ويهمشون 
ذاك، ومرة أخرى جتدهم يقدرون ذاك 
ويحتقرون ويسفهون هذا! وهكذا هي 
حياتهم، وكم أستغرب صراحة منهم 
حني يبهرونني ويلفتون انتباهي حني 

أسمع أحاديثهم املنافية لتصرفاتهم!
وبالرغم من ذلك أيضا يحاولون أن 
يجدوا ألنفسهم حصانة من نوع خاص! 
حصانة يســتخدمونها كمخرج لهم، 
ذلك فقط كي ال تسألهم، أو تناقشهم 
أو حتى تواجههم. فالناس سواسية يا 
سادة، لذلك كان ويكون لزاما علينا أن 
نعامل الغير كما نحب أن يعاملونا به، 
لنحقق صحيح توازننا، وان اختلفت 

مشاكلنا، وتعددت ردود أفعالنا.
يقول اإلمام علي بن أبي طالب كرم 

اهللا وجهه:
ً ُكن ابَن َمن ِشــئَت واكتَسْب أدبا

النّســِب يُغنيك َمحمــوُدُه عِن 
فأفعالك وحسن تعاملك هو الذي 
يحدد مصيــرك عند النــاس احلية 
ضمائرهم، فقــط احلية ضمائرهم ال 
غير، فال تصبح مكروها، بغباء تصرفاتك 

وسطحية فكرك. 

صباح األحمــد، طيب اهللا ثراه، وقد 
كان الشخصية املناسبة ألي مسؤولية 
يتوالها بكل ما تعنيه الكلمة، فحاز ثقته 
الكبيرة، وتلك الثقة ال ينالها أي كان، 
إن لم يكن فــي محل تلك الثقة التي 
منحها إياه األمير الراحل، وبناء على 
ثقة األمير الراحل، جاءت ثقة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد، بأن هذه الشخصية هي الرجل 
املناسب في املكان املناسب بحق، وبعيدا 

أو غيرها من األسباب التي تصادفت مع 
هذا الوباء. ال شك أن الظرف كان مختلفا 
واملشاعر متذبذبة والقلوب مكتئبة ألن 
الناس كانت في بداية األزمة تعيش في 
قلق وتشنج خوفا من املجهول بسبب 
وسائل اإلعالم والشائعات في تلك الفترة 
التي ساعدت كثيرا على خلق كل هذه 

اخلجل من التعدي على املال العام من 
الكثيرين وقد تساعدهم احلواجز على 

أبواب الديوان من احلساب احملتوم.
ومع إعجابي الشــديد بإجنازات 
ديوان احملاسبة والتقارير املهمة التي 
الفساد واملفسدين،  يفصح فيها عن 
إال أن سياسة القيود على أبوابه بحجة 
التطعيم ستكون لها تداعياتها السلبية 
علــى أعمال وتقاريــر الديوان التي 

واألهــم من ذلك، هــو أن جنتهد 
نحن بتقدميــه ملن يســتحقه حقا، 
ونقوم بالتجاهل واالبتعاد عن كل من 
ال يســتحقه، نصد عنه وعن كل من 
يقلل من قيمتنــا، ولم يفكر في يوم 

من األيام أن يضع اعتبارا لنا.
فتقديرك ألشخاص كهؤالء سيزيد 
من تعاليهم وكبريائهم، ما سيجعلهم 
يأخــذون مقلبــا كبيرا بأنفســهم، 
وسيســتمرون بعدم مراعاة مشاعر 
باعوجاجهم  غيرهم، فدعهم يعمهون 
ونقصهم، الذي جعلهم يوهمون ذواتهم 

الفانية بـ (األنا)!
ناسني أو متناســني بأنه من أهم 
األخالق التي يجب أن يتحلى بها كل 
فرد، ملا يكسبه من حب الناس له بخالف 

األكبر في جناح أداء احلكومة، وبالتأكيد 
البد لنا هنا أن نقول ان التفات سموه 
لالنتقاد البناء كان له دور كبير وحيز 
مهم فــي أولوياته على أســاس أن 
االنتقادات ليســت كلها شخصية أو 
لنقل كيدية على أضعف تقدير.. وهنا 
يكمن سر مهم لنجاح سموه بتحقيق 

اإلجنازات واألداء الطيب للحكومة.
من جانب آخر، يتوجب أن نذكر 
أن سمو الشيخ صباح اخلالد يسير 
الراحل  على نهج مدرســة األميــر 

تعايشنا مع كل جوانبها وظروفها من 
حجر وحظر وفتح وإغالق وغيرها ال 
شك أنها تركت أثرا كبيرا في نفوس 
الكثيرين وخصوصا الذين فقدوا آباءهم 
أو أمهاتهم أو أقرباءهم أو أصدقاءهم 
سواء كان بسبب الڤيروس اخلبيث أو 
بسبب أمراض أخرى أو حوادث طرق 

التعليمات أال يســمح بدخول املبنى 
من دون التطعيم، وهذا املوقف كنت 
شاهدة بنفسي عليه ولم تنشره وكالة 
يقولون وشكراً لكل من حاول التدخل 
لوقف هذه املمارسات الغريبة على أبواب 
الديوان والتي بال أدنى شك ستكون لها 
تأثيراتها على الثقة باألجهزة الرقابية 
لها وخدماتها  التي تتضاعف احلاجة 
يوماً بعد يوم وسط أجواء اختفت حمرة 

فالعالقــات التي جتمــع بعضنا 
البعض، يتم قياســها غالبا من خالل 
التعامل بالتقدير، ملا له من تأثير مباشر 
علــى حياتنا، كونه يولــد في النفس 
اإلنسانية ثقة كبيرة جدا، فهو أمر فطري 
ينمو معنا ونكبر معه، وباالعتياد عليه، 
ستصبح على ما يرام جميع أمورنا في 
جميع عالقاتنا، ألنه سيعمل على حتسني 
ســلوكنا وتصرفاتنا، كي ال يتقلص 
شعورنا شيئا فشيئا، بسبب إفراطنا 
بآالف األفكار التي متر علينا، السيئة 
منها أو احلزينة، إلى أن نصل ملرحلة 
«االحتضار» ! حيث نظل نفكر ونفكر 
ونفكر.....إلخ، حني نواجه العكس، ذلك 
ألن اجلميع يحبون أن يشعروا بالتقدير 

ممن حولهم.

الكثيرون من املراقبني  اليختلف 
السياســي  السياســيني للمشــهد 
واحلكومي في البالد على أن اإلجنازات 
التي حتققت على يد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
واألداء العام للحكومة من قبل ومن 
بعد، كانت إجنازات رائعة ولم تشهد 
البالد مثيال لها بالنظر للظروف التي 
مر بها العالم ومنطقة الشرق األوسط 
حتديدا خالل السنوات املاضية وعلى 
األخص خالل جائحة «كورونا» التي 

أملت بالعالم.
بأداء  النجــاح  ونقول ان ســر 
احلكومات التي توالها ســموه كان 
أساسه الصدق مع النفس في خدمة 
البالد والعباد وخلق كل ما من شأنه 
أن يسهم في خدمة املواطن من قرارات 
وتعليمات وسعي متواصل لتحقيق 
هذه الغاية على الرغم من االنتقادات 
التي لم تتوقف يوما على األداء العام.

وهنا البد لنــا من القول ان عدم 
التفات سموه ألي انتقاد غير بناء أو 
غير واقعــي ومنطقي كان له التأثير 

ڤيروس كورونا الذي اجتاح العالم 
وخلف مئات املاليــني من اإلصابات 
والوفيــات في مختلف الدول، وهبت 
احلكومات ملواجهة ومقاومة هذا الوباء 
من خالل التطعيمات املضادة للمرض 
واالشتراطات الصحية والتنسيق مع 
باملطارات  الدول األخرى فيما يتعلق 
وإجراءات السفر من تقليل أو زيادة 
للمسافرين حســب أوضاع كل دولة 
وإمكانياتها ونسبة تفشي املرض فيها.

وفي الكويت وهللا احلمد نشهد هذه 
األيام انفراجة كبيرة بعد إقبال الناس 
التطعيم وااللتــزام باإلجراءات  على 
والتعاليم وما صاحبها من انخفاض كبير 
في أعداد اإلصابات، وهذا اإلجناز لن يتم 
إال بجهد كبير من كل اجلهات احلكومية 
وعلى رأسها وزارة الصحة وأطقمها 
الطبية والتمريضية التي أبلت بالء حسنا 
طوال هذه الفترة، في هذه األزمة التي 

لدينا في الكويــت أجهزة رقابية 
متميزة تسهر على حماية املال العام 
وهو مال الشعب ويشهد لها القاصي 
والداني ولكن فتح أبواب هذه األجهزة 
الرقابية على مصراعيه هو حتد كبير 
املبلغــني عن أي  لتشــجيع وجذب 
جتاوزات وبناء جســور الثقة معهم 
ضــرورة ملحة. ويجب أن نفرق بني 
أبواب ثكنة عسكرية حيث يتم تطبيق 
القيود على الدخول وبني أبواب األجهزة 
الرقابية مثل ديوان احملاسبة، فال يجب 
أن توصد األبواب أمام املراجعني بحجة 
الطعــوم ألن عدم أخذ الطعوم له في 
معظم األوقات أسباب شخصية تتعلق 
باخلصوصية وهي حق دستوري ألي 

إنسان ويعلو غيره من احلقوق.
وأمتنى من قيادات ديوان احملاسبة 
مراجعة سياسة أبواب الديوان وأال تغلق 
أمام من أراد الوصــول إلى قياداتها 
لتوصيل رسالة مهمة تتعلق مبكافحة 
الفســاد وصون املال العــام، ولكن 

يقول الشاعر:
ومن قّدرك … البد تعطيه تقديـر

وال تعّده شي … مـــن ال يعّدك
لذلك كثيرا ما يدفن إحساسنا، ويقتل 
مشاعرنا ويغيرها أحيانا، هو عدم تقدير 
البعض لنا، باألخص أولئك الذين تشربت 
أرواحنا حبهم، وفــي صميم قلوبنا 
ميلكون مكانة كبيرة لهم، ومن حسن 
ظننا بهم توقعنا بأننا منلك نفس املكانة 
في قلوبهم، لنكتشف فيما بعد بأننا 

قد أخطأنا في ظننا نحوهم!
فلقد اصبح التقدير ذا مفهوم شائع 
وبكثرة في زمننــا احلالي، ذلك كون 
األغلب صار يبحث عنه، متعطشا إليه، 
ألنه يعتمد اعتمــادا كليا على حتديد 
مصداقية املشاعر بني اآلخرين وبيننا، 
كما يبني لنا مكانتنا احلقيقية لديهم، 
ويشعرنا بقيمتنا بالنسبة لهم، وباحملبة 
لكنه لألســف صار  واأللفة يغمرنا، 

كالعملة النادرة في وقتنا!
وعلى مدى قدرة األشخاص على 
التعامل بدقة به، على قدر ما ستنساب 
الكلمات واملعاملة اللطيفة تلقائيا معه، 
كما سينساب معها االحترام أيضا من 
قلوبنا إلــى كل من حولنا، فيكفي أن 
من خالله ستشعر وكأن حبات املطر 
تتساقط على الغير، لتترك أثرا جميال 

في نفوسهم طيبا.

آخر الكالم
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