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زّفــت لنا املواقع منذ أيام قليلــة خبر التجديد لقيادات في 
مناصبهم القيادية بإحــدى وزارات الدولة املهمة، وفي الوقت 
نفسه، أعلنت منظمة الصحة العاملية عن املرشح الوحيد ملنصب 
مدير عام املنظمة خالل الفترة القادمة وخصصت املنظمة موقعا 
مبنتهى الشفافية لعرض الســيرة الذاتية بالتفصيل للمرشح 
وإجنازاته ومؤلفاته وأسلوبه في العمل وخططه املستقبلية لو 

مت اختياره لهذا املنصب.
وقد راودني حلم أمتنى أن يتحقق في الكويت وهو أن ينشر 
مع خبر التجديد أو االختيار ألي منصب قيادي، السيرة الذاتية 
للقيادي، ويجب أال تكون بحجم السيرة املطلوبة ملنصب مدير عام 
املنظمة بل إننا نتقبل صفحات وجيزة عن خططه بعد التجديد 
وما هــي أولوياته وإجنازاته التي يفتخر بها ويعتقد أنها أهلته 

للتجديد في املنصب القيادي. 
وأمتنى أن نتــدارك األمر ونتعلم من جتربة املنظمة لتقدمي 
املرشح اجلديد بنشر السيرة الذاتية لكل قيادي مت اختياره لتولي 
مقعــد القيادة في وزارة مهمة أثبتت األيام املاضية أنها حتتاج 
إلى مهارات خاصة إلى جانب العلم لقيادة أمورها بل في الواقع 
يجب أن تكون الســيرة الذاتية املعلنة بشــفافية قبل االختيار 
للتجديد أو لتولي املنصب بعيدا عن املجامالت وعن التدخالت 
أو الصفقات السياســية، وهذا ما زلت أحلم به ضمن أحالمي 
عن كويت املســتقبل التي نتطلع إليها وهي تستحق األفضل، 
وستكون كذلك بالفعل بالكوادر املتميزة الذين ستكشف عنهم 

سيرتهم الذاتية وإجنازاتهم واخلطط املستقبلية.
إن السيرة الذاتية للقيادات تبعث األمل باملستقبل، فإن كانت 
بها اهتمامات بقضية صحية، فهذا يعني أن القيادي سيعمل على 
حلها بسهولة، وإن كانت بها إجنازات علمية في فرع من فروع 
الطب، فهذا يعني تشجيعه على البحوث والتميز، وإن كانت له 
اهتمامات باقتصادات الصحة، فأبشــروا بوقف الهدر واتخاذ 

القرارات الرشيدة واالستفادة من امليزانية املقررة. 
وإن كان القيادي لديه إجنازات في االستثمار فإن الصحة هي 
أفضل استثمار في حتقيق التنمية البشرية بأي مجتمع. فليكن 
من السيرة الذاتية للقيادات ما يكشف عن توجهاتهم املستقبلية 
عند توليهم املنصب القيادي، فهم يستشعرون املسؤولية أمام 
اهللا ثــم أمام الوطن واملواطنني الذين يطمعون في صحة جيدة 

ورفاهية لهم وألسرهم. 
واهللا يوفق اجلميع من أجل حتقيق كويت املستقبل بقيادة 
من يستحقون هذه املناصب القيادية ليقودوا ركب احلياة وننعم 

بالتنمية املستدامة الشاملة في ظل قيادتنا احلكيمة. 
حفظ اهللا بالدنا من كل شر.

سمعنا في اآلونة األخيرة احلادثة التي 
أفجعت قلوبنا وهزت مشاعرنا وأبكت 
ضمائرنا والتي تداولتها جميع الصحف 
اإللكترونية واكتسحت وسائل التواصل 
االجتماعي عندما أقدمت طفلة الفنطاس 
على االنتحار بســبب تنمر صديقاتها 
في املدرسة ومعايرتها بأمها اآلسيوية، 
ولم تتحمل هــذه الطفلة واقع املجتمع 
الشرس مبقياس التفاضل، مما أشعرها 
بالغربة وهي في رحاب وطنها فقررت أن 
ترمي نفسها من الدور العاشر وفارقت 
مجتمعــا كان فيه مقياس التفاضل بني 
الناس جنســية األم واحلسب والنسب 

بعيدا عن (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم).
٭ الطفولة هي عمــاد البنيان: تركز الدول 
املتقدمة على الطفولة، فهي أهم مرحلة 
من مراحل اإلنسان، وهي عماد البنيان 
واألوطان، فطفولة اإلنسان إما أن تصنع 
إنسانا شجاعا مبدعا معا منتجا أو تصنع 
إنسانا معقدا محطما يشعر بالنقص وبعدم 
الثقة بالنفس ويحمل احلقد ملن يشعر 
بأنهم األفضل منه أو أنهم احملظوظون 
وهو املعدم وتتراكم عقده فيسعى لالنتقام 
من مجتمع لم ينظر إلى اإلنسان حسب 

أخالقه ومعاملته وعطائه.
٭ مناهج في األخالق: وهنا يأتي دور وزارة 
التربية فــي غرس األخالق منذ مرحلة 
رياض األطفال، تسهم في بناء الشخصية 
احلقة وبالتالي تسهم في بناء وطن يعانق 
السحاب بقيمه وأخالقه ومبادئه، وكلنا 
ندرك أن األخالق هي أساس التعامل وأن 
ديننا اإلسالمي دين أخالق وعندما دخل 
الناس اإلسالم دخلوه ألنهم وجدوا في 
رسولنا قدوة حسنه فأحبوا هذا الدين 

ودخلوا فيه أفواجا. 
٭ مناهج تسهم في قتل العنصرية: إننا بحق 
في حاجة ماســة ملناهج تسهم في قتل 
العنصرية املتوارثة جيال بعد جيل إننا 
بحاجة إلى الرقي في التعامل والتواضع 
ومعاملة الناس باحترام بعيدا عن اللون 

والعرق واألصل والعائلة. 
إننا بحاجة إلى أن نفخر بكلمة «أنا 
كويتي»، ليس فخرا باجلنســية ذاتها 
وإمنا هو فخر بأخالق الكويتي، وبإبداع 
الكويتي، ورقي تعامل الكويتي وتواضع 

الكويتي وإنسانية الكويتي. 
٭ التنمر قتل للطفولة: إن ما حدث من تنمر 
لطفلة الفنطاس أعادني الى طفولتي عندما 
كنت أســمع عبارات التنمر من عماتي 
«يا ابنة العراقية»، وباملقابل كن يفضلن 
إخوتي من أبي ألن أمهم كويتية وكلنا 
في النهاية أبناء أخيهم. لقد لعبت والدتي 
دورا عظيما في تربيتنا التي غرســت 
فينا أن اإلنسان العظيم يكون بأخالقه 
وتواضعه وعطائه وال دخل للجنسية في 

احترام البشر.
والسؤال.. كم طفال في الكويت يعاني 
التنمــر ألن والدته خليجية أوعربية أو 
آسيوية أو أوروبية أو أميركية؟ وما دور 

وزارة التربية في محاربة التنمر؟

بالضــرب.. احتيال..  اعتداء  قتل.. 
اســتهتار بالطرق.. واخلافي ندعو اهللا 

أال يكون أعظم.
هذه حصيلة شهر أكتوبر في بلد ال 
يتعدى تعداده أربعة ماليني ومائتي ألف 
نســمة ليجتمع قياديو وزارة الداخلية 
للوقوف على املستوى األمني في البلد 
وهــي خطوة شــجاعة لألمانة توضح 
اعتراف األجهزة األمنية بقصورها، ولكن 
السؤال: هل مشكلة تلك اجلرائم وغيرها 

مشكلة أمنية؟
إذا كانت أمنية فأهــل األمن أدرى 
بأسبابها وإن كان زيادة معدل اجلرمية 
يرجع إلى انخفاض الوازع الديني فعلماء 
الدين أعلم بكيفية رفع الوازع ولكن إذا 
كان اخلطر سببه تربويا فنرجع إلى األسرة 
منبع املجتمع وأساسه ودورها في تنشئة 
أبنائها التنشئة الصاحلة برعايتهم الرعايا 
املثلى واالنشغال بغرس القيم والعادات 
احملمودة وتقليل مساحة استخدام األجهزة 
واالعتماد على العمالة في تربية األبناء.
أما املدرســة فهي ال تقل أهمية في 
زيادة معدل اجلرمية بســبب هشاشة 
القوانــني واللوائح التي تنظم العمل مع 
الطلبة املشاغبني مما يؤدي إلى تكبيل يد 
اإلدارات املدرسية في عالج االنحرافات 
السلوكية لدى البعض وتقييم السلوك. 
زيــادة معدل اجلرمية فــي اآلونة 
األخيرة يقع في املقام األول على عاتق 
الدولة بسبب تعدد مصادر أساس املشكلة 
من أمن إلى وازع ديني مرورا باإلعالم 
ونهاية بالتربية واألســرة، لذلك وجب 
االلتفات بشكل جدي إلى إشراك جميع 

األطراف املعنية املختصة. 
*على الهامش: أنقذونا قبل أن تفقدونا.

مصلحة الوطــن واملواطن ال نعلم 
عنها شيئا، ومع هذا وذاك لم يسلم 
من ألســنة بعض الناس حتى قالوا 
فيه ما لم يقله مالك في اخلمر، وكل 
ناجح محسود، وكل شجرة مثمرة 

ترمى باحلجر.
لســت بصدد الدفاع عنه، وال 
تربطني بــه أي عالقة، ولكن الكل 
يعرف من هو هذا الرجل، وهو أجدر 
وأحرى بالدفاع عن نفســه بطالقة 
لســان وثبات حجة وبيان، ولكن 
الشــك في وطنية أي كويتي غير 
مقبولة جملة وتفصيال، فكلنا أبناء 
وطن واحد، وما نستغربه حقا جعل 
الكويت شماعة نعلق عليها أهواءنا 
وتوجهاتنا وهذا األمر ال يقبله العقل 
واملنطق، فالكويت أكبر من نزاعاتنا 
وهي الفسطاط الذي يجمع الكل وبال 
استثناء، أما املشكلة احلقيقية التي 
نعاني منها فهي الفجور في اخلصومة 
فمن ليس معي فهو ضدي وعدوي وال 
مكان للوسطية وال نقطة التقاء، وهذا 
التوجه ينسف الدميوقراطية رأسا 
على عقب، نسأل اهللا األمن واألمان.

والســلع الغذائيــة األساســية، 
فاحليازات الزراعية يجب أن يتم 
استغاللها للزراعة وليس كمحطات 
استراحة فليس هذا هو الهدف منها. 
وأن نسعى الى حتقيق أمن غذائي 
قوي يزيد عن احتياجاتنا خصوصا 

في وقت األزمات والكوارث.
نحــن قبل «كورونا» لســنا 
كما نحن أثناءها وبعدها، فكل ما 
واجهناه من ثغرات وعثرات يجب 

ان نتالفاها نهائيا.
لقــد أثبتت أزمــة كورونا أن 
هناك من يعمل بصمت وإخالص 
وجهوده واضحة وله منا كل التقدير 
واالحترام، كما أثبتت ان هناك من 
يتكسب من األزمات وهو منوذج 
نتمنى زواله بعد اجنالء هذا الوباء، 
وبدال من أن نسمع من املسؤولني 
(سوف نعمل وسوف.. وسوف..) 
نريد كلمات مثل (أجنزنا.. حققنا.. 
عملنا)، فأمنياتنــا كثيرة وثقتنا 
أبنائها  بقيادتنا احلريصــة على 
كبيــرة، والكويت تســتحق منا 

األفضل دوما.

السعودية بقيادة املغفور له بإذن 
اهللا امللك الشجاع فهد بن عبدالعزيز 
الذي سمح بدخول اجليوش الدولية 
إلــى داخل األراضي  لتبدأ زحفا 
الكويتية لطــرد الغزاة العراقيني، 
ومما ال شك فيه أن ذلك األمر كان 
له األثر والسبب في حترير الكويت.. 
وال يسعنا إال أن نستذكر املوقف 
السعودي وموقف امللك فهد الشجاع 
الرافض لالحتالل العراقي للكويت.
من أقوال سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: 
«إن عالقاتنا بالدول األخرى حتددها 
مصلحتنا ومصلحة أمتنا العربية 
األمة  املطلق بوحدة هذه  وإمياننا 

كأساس وهدف».
٭ عزاء إلى سالم املناعي الذي ساعد 
في تأسيس حديقة قرطبة، حيث 
للزراعة،  العامة  للهيئة  كان مديرا 
ونحن إذ نستذكر هذا الرجل الذي 
ساعد أهالي قرطبة بإنشاء حديقة 
لنتضرع إلى املولى القدير أن يرحمه 
ويغفر له وأن يجعل مثواه اجلنة مع 
الصاحلني. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

في ملسة وحس إنساني عال خارطة 
طريقنا في هذه احلياة، شاء اهللا عز 
وجل أن أكون أحد املشــاركني في 
دورة عقدت أليــام معدودة ولكن 
بزخم معرفي وعلمي وتطبيق عملي 
للمعرفة اإلنسانية، أتوجه له بالتقدير 
واالمتنــان وجزاك اهللا خيرا ونفع 
بعلمك، وأسال اهللا لك البركة واخلير 
والتوفيق والنجاح في كل عمل مبدع 

في املستقبل. 
إنسانية  * شخطة قلم: جتربة 
ناجحة مثال وليس حصرا «احلجاح 
بن يوسف الثقفي كان مدرسا للعلوم 
الدينية في جزيرة العرب ولكنه كان 
طموحــا والبيئة التي عاش فيها ال 
تؤهل إلى مــا يطمح ويهدف إليه، 
رحل إلى الشــام ومنها إلى العراق 
ليكون واليا عليها ويدخل التاريخ 
اإلسالمي والسياسي ويخلد اسمه 

في التاريخ».

الدكتور عبيد الوسمي، هذا الهجوم 
الذي يثير الريبة حقا، فالنائب د.عبيد 
الوسمي بحنكته وذكائه وبصيرته 
وسعيه إلى املصلحة العامة استطاع 
وبنجــاح أن يوفق بــني احلكومة 
ومجلس األمة، ويحل معضلة رغم 
ما يعانيه من مشاكل صحية، ولقد 
ســعى جاهدا ومشكورا للحصول 
على العفو األميري السامي، فحقق 
سبقا يعجز غيره عن حتقيقه، فكان 
له ما أراد، ورمبا كان في جعبة هذا 
الرجل مشــاريع أخرى تصب في 

التكنولوجية واحلرص على مواءمة 
املخرجات مع سوق العمل.

٭ رفع مستوى األمن السيبراني، 
فقد حتول العالم خالل هذه األزمة 
إلى العمل والتعليم عن بعد وأصبح 
االعتماد على اإلنترنت والتحول 
الرقمي ضرورة ملحة، مما يؤكد 
ضرورة رفع مســتويات األمن 
السيبراني وحماية سرية املعلومات 

من االختراق.
٭ األمــن الغذائي واالكتفاء ذاتيا 
من احتياجات السكان من املوارد 

اللبنانية االحتالل العراقي للكويت، 
ومن هذا املنطلق كان من املفروض 
القرداحي  الوزير  أن تتم مقاطعة 
وعدم معاقبة الشعب اللبناني بتلك 
التصريحات، في ظل الظروف التي 

يعيشها لبنان خالل هذه األيام.
ونحــن إذ نحيــي املوقــف 
الســعودي العادل جتاه اعتداءات 
احلوثيني، فإننــا نقف إلى جانب 
اململكة ضد أي محاوالت عدوانية 
على األراضي الســعودية.. كذلك 
ال ننســى وقوف اململكة العربية 

ومعلم ودكتور مبــدع في مجاله 
اإلعالمي والسياســي هو د.خالد 
مرضي العنزي، متســلحا مبعرفة 
علمية وخبرة عملية جتاوزت ثالثة 
عقود، تعلمنا منه كيف اإلنسان في 
روتني احلياة وواجباته ومسؤوليته 
ينسى شغفه وأحالمه وطموحاته 
وأهدافه في هذه احلياة، ليعيد لنا 

وخفيت معاملها ولم يعرف صاحبها 
وقيدت ضد مجهول، وقد لفت االنتباه 
وأثار الشك تصرفات البعض املريبة، 
وكيلهم التهم جزافا لشخص ما دون 
تثبت، وهي تصرفات تدور في فلك 
هذا املثل، وال تطمئن النفس لها، ألن 
التصرفات واالتهامات توضع  هذه 
عالمات اســتفهام حولها ويوضع 
حتتهــا خط باللــون األحمر لعدم 
مصداقيتها، وعدم قناعتنا بها، فهي 

مثل كلمة حق يراد بها باطل.
ومن ذلك الهجوم غير املبرر على 

السكانية ومحاربة جتار اإلقامات 
اإلقامة  ومعاجلة أوضاع مخالفي 
والتخلص من العمالة الهامشــية 
وذلك ألســباب عدة، منها أمنية 
واقتصادية وسياسية واجتماعية.

٭ االهتمام بالتعليم وتطوير املناهج 
والتأكيد على أهمية التخصصات 
الطبية وتشجيع الشباب الكويتي 
معنويا وماديا على االنخراط بها 
وخاصة مع وجود الكليات واملعاهد 
املتخصصة في التعليم التطبيقي 
واجلامعة ومواكبة آخر التطورات 

في اســتنكار الكثيــر من الدول 
العربية ثم باملقاطعة التي ستكون 
نتائجها وخيمة على الشعب اللبناني 

الشقيق.
البــد هنا أال ننســى مواقف 
الشــعب اللبناني في عدة قضايا 
اللبنانية  الدولــة  اعتراف  ومنها 
باستقالل الكويت، وهي أول دولة 
تقوم بهذا العمل السياسي.. كذلك 
للدولة اللبنانية موقف شجاع من 
قيام املقبور صدام حســني بغزو 
الكويــت، حيث رفضــت الدولة 

في ميدان اخلبرة وتكوين الشخصية 
لتكون ناجحة متطورة تقبل النقد 
البناء، ويخوض جتاربه في احلياة 

سواء جنح أو تعرض للفشل.
األخطاء هي طبيعة بشرية، ألننا 
من اخلطأ نتألم ونتعلم في ميدان 
احلياة، وهنا أذكر جتربة شخصية 
تعلمت منها الكثير، على يد أستاذ 

املريب هو من يثير الشكوك حوله 
ويدعو لسوء الظن فيه، فال يقر له 
قرار، وال شك أن الريبة تظهر في 
عيني صاحبها فتجدها في نظراته 
وفلتات لسانه وخوفه وقلقه، وليس 
األمر مقصورا على املذنب واملخطئ، 
فحتى احملب الغارق في احلب ال تخفى 
عالمات الهوى في عينيه، وتكاد تنطق 
شــفتاه مبا في قلبه ويبوح باسم 
من يحب، ومن هنا قال الشاعر ابن 

سهل األندلسي:
هيهات ال تخفى عالمات الهوى

كاد املريب أن يقول خذوني
 وهذا مثل مفاده أن من ارتكب 
خطأ يكاد من كثرة خوفه مما جنت 
يداه أن يفتضح أمره، ويكشف سره، 
ورمبا وصل األمر بهذا املريب إلى أن 
يقر مبا فعل، وحتى من يتهم غيره بال 
دليل ال يخفى على ذي لب، ومع ذلك 
فاحلقيقة الثابتة أنه ال ميكن لنا أن 
نحكم على شخص بسوء حتى يثبت 
لنا ذلك، فنحن ال نحكم على النوايا 
ولكن علــى األفعال، ومع ما ذكرته 
فكم من جرمية شنيعة ارتكبها عتاة، 

حتدثت في مقال ســابق عن 
إدارة األزمات وكيفية التعامل معها 
لها وضرورة وجود  واالستعداد 
مركز متخصص إلدارة الكوارث 
واألزمــات على اختالف أنواعها، 
وكان هذا قبل أشــهر قليلة من 

جائحة كورونا في أكتوبر ٢٠١٩.
كما حتدثت أيضا في مقال سابق 
وبعد ظهور ڤيروس كورونا في 
الصني وانتشاره ببعض الدول وقبل 
وصوله الى الكويت بأسابيع قليلة 
محذرة منه (ماذا أعددنا لكورونا؟).
واآلن ونحــن بفضل اهللا ثم 
بهمة وعزمية وتضحيات كوادرنا 
الطبية والتمريضية واملساندة من 
مواطنني ومقيمني، وبتعاون كافة 
جهات الدولة، استطعنا أن نسيطر 
تقريبا على هذا الوباء ونقترب من 

حتقيق املناعة املجتمعية الكاملة.
ولعــل هناك دروســا كثيرة 
تعلمناها من هذه األزمة الصحية 
التي عمت العالم أجمع وأمتنى أن 

نعاجلها في القريب العاجل:
التركيبة  ٭ معاجلة اخللل فــي 

املعروف  تســبب اإلعالمــي 
جــورج قرداحي الذي عني وزيرا 
لإلعالم اللبناني في تشويه العالقة 
اللبنانيــة مع دول اخلليج العربي 
بســبب تصريح قبل أن يصبح 
العربية  اململكة  وزيرا، هاجم فيه 
السعودية ودولة اإلمارات لدعمهما 
احلكومة الشرعية في اليمن، وفي 
التصريحات نفسها دافع عن موقف 
الذين يقومون بإرسال  احلوثيني 
صواريخ وطائرات بدون طيار إلى 
داخل األراضي السعودية كمحاولة 
لتفجير املؤسســات الســعودية 
املواقع  ومحاولة لالعتــداء على 
اإلسالمية في مكة املكرمة واملدينة 
املنورة، وتعتبر املدينتان من املواقع 
املقدسة لدى املسلمني، حيث الكعبة 
املشرفة بيت اهللا احلرام في مكة، 
وقبر رسول اهللا عليه أفضل الصالة 

والسالم في املدينة املنورة.
ال شــك أننا كمســلمني ضد 
تصرفات احلوثيني الذين يعرضون 
األراضي املقدسة لالعتداء والتدمير، 
لذا تســببت تصريحات قرداحي 

اليوم نتحدث من زاوية إنسانية 
وهي تكوين اإلنسان من ناحية تأثير 
الذي  البيئة والوســط االجتماعي 
يولد فيه وينشئ ضمن أطر دينية 
واجتماعية وأسرية وأخالقية، يخضع 
ملنظومة قيميــة وأخالقية، وكيف 
تكون البيئة محفزا لإلنســان في 
تشكيل مفاهيمه وقيمه ومعتقداته 
وقناعته، وهنا يكون دور الوالدين 
في توجيــه وغرس القيم التربوية 
لديه وحتصينــه ملواجهة حتديات 
ومواقف احلياة مــن حيث يكون 
واثقا بنفسه مؤمنا بقدراته وأدواته 
املعرفية والعلمية والقيمية، وتكون 
معززا له فــي التطبيق العملي في 
شــؤون ومجاالت احلياة، ســواء 
كانت اجتماعية أو علمية أو مهنية، 
الفكرية  وللتعــرف على ملكاتــه 
واإلبداعية ويصقل املوهبة من خالل 
التمكن من املهارة في ضوء التطبيق 
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وأنا أراجع أرشيفي اخلاص استوقفتني املقالة أدناه والتي كتبتها في جريدة 

األنباء بتاريخ ١٠ مايو  ١٩٩٨ العدد ٧٨٩٤ والتي يعكس عنوانها ومضمونها 

واقع حالنا اليوم.

االحتياجات متنامية واخلطوات متأنية

قد يتفق معي القارئ الكرمي بأن املرء إزاء استعراض بعض 
البيانات وحتليلها والربط بينها وقوفا على مدلوالتها املستقبلية، 
يتولد لديه شعور بالتشاؤم نتيجة إلسقاطات املاضي، وهذا ما 
شــعرت به وأنا أراجع ضمن أرشيفي اخلاص تقريرا نشر في 
إحــدى الصحف احمللية بتاريــخ ١٩٩٧/١٢/٢٥ موجها من وزير 
التخطيط ووزير الدولة لشــؤون التنمية اإلدارية الســابق الى 
مجلس األمة متضمنا بعض البيانــات اخلاصة بالقوى العاملة 
طالبا من املجلس عرضه بصفة االستعجال، ولكن كما تعودنا لم 
يأخذ املوضوع صفة االســتعجال ولكن التعجل جاء من الوزير 
حيث استقال قبل ان يضع مشــروعة الطموح «كويت ٢٠٢٥» 
على الطريق والذي حدد الرؤية املســتقبلية ضمن إطار علمي 
متكامل يستحق الثناء واإلشادة مع متنياتي للخلف ان يكمل ما 
بدأه السلف، وأال يعاد بنا إلى املربع األول، وهذا ما تعودناه عند 

قدوم وزير جديد واهللا يستر.
املهم ان التقرير عكس األرقام التالية:

١ - ســتتراكم في الفترة من ١٩٩٨ حتــى ٢٠١٠ أعداد تصل الى 
٢٠٣٫١٠٠ موظف جديد مــن الكويتيني في القطاعات احلكومية 
وتبلغ تكلفتهم حوالي ١٫٦٤٩ مليون دينار فضال عن الباقني في 

اخلدمة من العاملني حاليا.
٢ - سيزيد هذا العدد ليصل في الفترة من ١٩٩٨ حتى ٢٠٢٥ الى 

٦١٠٫٠٠٠ موظف جديد تبلغ كلفتهم ٦٫٠٠٠ مليون دينار.
ولنتخيل إزاء هذه األرقام ما سيكون عليه الوضع الوظيفي 
في الكويت مســتقبال وخاصة إذا ما استحضرنا في أذهاننا ما 
يلتهمه الباب األول من نفقات تصل الى ٦٠٪ من إيرادات الدولة، 
وكذلك ظاهرة البطالة السافرة واملقنّعة وإنتاجية املوظف في القطاع 
احلكومي. واألخير يوظف اآلن ما نسبته ٩٨٪ من العمالة الكويتية.
وقد جاء في أسفل الصفحة نفسها املنشور بها تقرير القوى 
العاملة خبر مفاده ان رئيس اللجنة اإلسكانية في مجلس األمة 
قد وجه الدعوة الى ثالثة وزراء ورئيس املجلس البلدي، ومدير 
بنك التسليف واالدخار للوقوف على ما توصلت إليه احلكومة 
من توصيات بشأن تطبيق القانون رقم ٩٥/٢٧ اخلاص بالرعاية 
السكنية، وأيضا استذكرت وأنا أقرأ اخلبر عدد الطلبات املتراكمة 
ملســتحقي الرعاية الســكنية والتي بلغت حاليا ٥٠٫٠٠٠ طلب 
ومبتوسط فترة انتظار تصل الى ١٠ سنوات، ويتطلب التجاوب 
مع هذه الطلبات املتراكمة توفير ما يقارب ٥٫٠٠٠ مليون دينار.
وإذا ما ربطنا بني تقرير القوى العاملة والوضع اإلسكاني في 
الكويت فإن الصورة تصبح قامتة وال تدعو الى التفاؤل إذا ما ظل 
العزف على آلة القطاع احلكومي دون إشراك القطاع اخلاص في 
أغنية املستقبل الوطنية لتنعم األجيال القادمة على األقل باحلد 
األدنى من الرفاه الذي متتع به جيل اخلمسينيات والستينيات 
حيث الرفاهية العشوائية غير املبنية على التخطيط االستراتيجي.

وأمتنى أال تظل احلال على ما هي عليه من الصراعات واملزايدات فيما بني 
السلطتني ألن اخلاسر مستقبال هو كل الكويت.

وإنني ضمن هذا املقال املتواضع إمنا أســتعرض أرقاما وال أضع حلوال ألن 
األخيرة في اعتقادي معروفة ومفتاح انطالقتها اتخاذ قرارات غير شعبية مدعومة 
مببادرات ســريعة وحازمة لوضع التوصيات اخلاصة مبعاجلة عجز املوازنة، 
والتركيبة السكانية وهيمنة القطاع العام موضع التنفيذ، مع التأكيد على عدم 
التراخي في مسيرة اإلصالح االقتصادي عند أي بوادر حتسن في أسعار النفط 
والتي في تقديري الشخصي املتواضع لن يزيد معدلها على ١٥ دوالرا للبرميل 
الواحد في املتوسط على األقل للسنوات الـ ٣ املقبلة، وهي الفترة التي يعتقد 
معها ان اقتصادات الدول اآلسيوية ستعاود النمو التدريجي إذا ما تقيدت بشروط 

برامج اإلنقاذ املالي املقدم من البنك الدولي.
واهللا أسأل أن يأخذ بأيدي املخلصني في وطننا العزيز.

حتى ال يظل ارتفاع 
أسعار النفط طوقـًا

 للنجاة ومدعاًة للتراخي
فجحان رومي الفهد


