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هل استفاد اإلعالم 
من جائحة كورونا؟

ألم وأمل

د.هند الشومر

قبل يومني نقل تلفزيون الكويت كلمة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، الذي أناب عنه 
في إلقائها ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حيث 
ركزت الكلمة على نقاط مهمة متحورت في احملافظة على 

الوحدة الوطنية واإلصالح.
سمو األمير حفظه اهللا، شدد على أن التمسك بالوحدة 
الوطنية لم يأت من فراغ وإمنا نتيجة أحداث شهدتها البالد 
وثبت من خاللها معدن الشعب الكويتي الوفي ومواقفهم 
املشهود لها في الشدائد واحملن، حيث جتدهم بتوحدهم 
ملتفني حول قيادتهم احلكمية، ومدافعني شرســني عن 
كل مــا ميس بلدهم بالكلمة والغالــي والنفيس، وهذا ما 

أثبته التاريخ. 
متســكنا بوحدتنا الوطنية هو السالح احلقيقي الذي 
نحمي به الكويت، والســد املنيع الذي يقف في وجه كل 
من يريد أن يخلق الفنت بني أبناء هذا الشعب العظيم الذي 

جتاوز العديد من الصعاب بفضل هذا التالحم. 
ســموه قال إن لإلصالح خطوات ومسارات وإنه ال 
يحدث بني ليلة وضحاها، ويحتاج إلى جهد وصبر وتكاتف 
وتالحم من الشعب الذي سيكون بعون اهللا سندا لكم في 
حتقيق كل إصالح يحارب الفســاد، ويساهم في تطوير 

ونهوض البالد. 
 كلمة اإلصالح بعثت فينا األمل، وزفت لنا البشــارة 
بأن القادم ســيكون أجمل للكويت ولشعبها الوفي حتت 

ظل قيادتكم احلكيمة. 
٭ أخيرا نقولها جميعا: ســمعا وطاعة يا ســمو األمير 
ومصلحة الكويت عند أبنائك وبناتك فوق كل شيء. الشعب 
معكم في كل خطوة تخطونها جتاه اإلصالح الذي يحقق 

تقدم وازدهار الكويت. 
حفظ اهللا الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه.

عبدالرزاق بن قعــود بن ظاهر بن فرحان بن محمد بن 
حريز النبهان الشمري، هذا االسم النبيل، والعظيم بالنسبة 
لي، غاب عن حياتي (٢٣ عاما)، ووري جثمانه الطاهر الثرى 
بتاريخ ٢٧/٤/١٩٩٩، رحل وأخذ معه كلمة لن تعود أبدا، فقد 
أخذ معه كلمة (يبه) تلك الكلمة التي ال يتملكها إال شــخص 
واحد في حياة كل إنسان، ومتوت مع رحيل ذاك الشخص، 

فما أقربك على قلبي أيها الراحل العظيم.
عادة املعادن الطيبة تستخرج من باطن األرض، ولكن في 
هذه املرة املعادن الطيبة تدفن في باطن األرض، إنه أمر في 
غاية الغرابة والصعوبة! فكيف جرأت يدي بدفن أبي !، هل 
هي يد غاب عنها اإلحســاس أم أن تلك سنن احلياة النافذة 
واملاضية علينا جميعا!؟ فيبدو أنها ســنن احلياة فعال،، فقد 
دفنت بيدي ذاك النبيل الذي عاش احلياة بكل بساطة ورحابة 
الصدر، وكنت حينها صغيرا في السن،، فقد كان رحمه اهللا 
يشارك الكبير همومه، ويشارك الصغير بحديثه، ال يعرف 

التكلف والتعالي، عاش نقيا ورحل نقيا.
رحل أبي احلبيب، عبدالرزاق وهو لم يتجاوز في ســنه 
العقد السادس، وأفنى عمره في الطاعة، وكان ال يغيب عن 
الصف األول أبدا، وكان يأخذ بيدي معه للمســجد، وكنت 
أحلق به إذا خرج قبلي، وأتذكر ذات يوم كنت أصلي بجانبه 
في املسجد وكان عمري حينها أقل من عشر سنني،، وخالل 
سجودي كنت واضعا ذراعي كله على األرض وكان مرفقي 
يالمس األرض وهذا الشــيء منهي عنه في الصالة.. فكان 
رحمه اهللا يرفع مرفقي وأنا ساجد لكي يعلمني طريقة الصالة 

الصحيحة،، فهو من غرس حب الصالة في قلبي.
أيهــا األب احلبيب، كنت في غايــة الطيبة، وكنت القلب 
النظيف الذي ال يحمل الغل واحلقد بحق أحد، فعشت نبيال 
ومت نبيال، وأعرف أنك كنت رجال مثقفا، وأعرف أنك كنت 
تقــرأ وتكتب وكان جل أقرانك ال يجيدون القراءة والكتابة، 
وأعرف أنك جتيد كتابة الشعر وأحيانا تنظم بنفسك بعض 
األبيات، لذا أهديك هذه القصيدة يا حبيبي، وأســأل اهللا أن 
يجمعني وإيــاك ووالدتي (أطال اهللا في عمرها على طاعته) 
تلك املرأة العظيمة التي عاشت حياتها وفية ومخلصة وكبيرة 
بكل أفعالها وهي نبض حياتنا الباقي، وبإذن اهللا يجتمع معنا 
إخواني وأخواتي، في تلك اجلنات الظليلة، ويلتم الشمل من 

جديد بإذن اهللا.. فإلى اللقاء القريب يا (يبه).
 (يبه):

كلمة (يبه) ماتت لها عشــرين عام
راحــت مع الغالي أبــوي وحبيبي

الطيب الزاكي النظيف ابن اإلكرام
ذاك الذي عن مســجده ما يغيبي

عاش احليــا طيب كرمي وبســام
ما يحقر انســان، وال يســتغيبي

يضحك مــع العالم والهو ب منام
نفســه لطيفه مع بعيــد وقريبي

نــادر كالم، وال تكلم له إســهام
يامــر بخير، وله خفــوق رحيبي

قــاري كتــاب اهللا، ذكار صــوام
بالصــف األول له مــكان مهيبي

«اهللا اكبــر» ال ســمع ذكرها، قام
لــه مجيبي املنــادي دامي  صوت 

خير، ويكره من مشى درب اآلثام
ويفرح ليا شــاف الفهيم النجيبي

له ســاس طيب وافتخر فيه مادام
راســي على كتفي وينبض قليبي

أبــوه مــن روس الرياجيل مقدام
قعــود ذاك اللــي يســر الكئيبي 

ال من حكى سر اخلواطر واألفهام 
قوله ســديد وللجــوارح طبيبي

وجده «ابو مقوار» بالكون ضرغام
«ظاهر اإلميلح» مــا يذل ويهيبي

كم احتمى به من ضعيف ومنضام
وكم انتخوا بــه بالزمان الصعيبي

أنا اشــهد انك سيرتك ما بها اثالم 
يا بــوي يا رمز النقــا، يا حبيبي

راح افتخر بك، وافتخر طول األيام
مــا دام لــي بني اخلاليــق دبيبي

ويــا اهللا يا رحمن، يــا رب األنام
يا عالــم مــا بالصــدر واملغيبي

العطايا واإلنعام يا معتلي، يــا ذا 
يا غافر(ن) زالت عبــد(ن) منيبي

يا خالق جنة عدن ألهل اإلســالم
النصيبي اكتب ل «بوعايد» عظيم 

يقال إن أول خطوة في عالج أي 
مشكلة هو اإلحســاس واالعتراف 
باملشكلة، ألنه مع عدم الشعور بجسامة 
املشكلة لن يعمل صاحبها على عالجها، 
ألنه غير متضرر بل قد يكون متكسبا 

منها!
اخلطــاب األميري مســاء األحد 
املاضي تضمــن التفاعل مع املطلب 
الشعبي إلصالح البالد، وهذه خطوة 
أولى، والعجلة فيها للخطوات الالحقة 
إال  محمودة، وقرار احلسم مرتقب، 
أنه أعاد إلى األذهان أن الكويت دولة 
دميوقراطية يحكمها دستور، ينظم 
السلطات، ولذلك أي إصالح ال بد أن 
مير بخطوات ومسارات - كما جاء في 
خطاب صاحب السمو - وهو يختلف 
عن الدول ذات احلكم الفردي، حيث 

تتركز السلطات بيد احلاكم وحده.
أعتقد أن الشعب الكويتي أعطى 
قدرا كبيرا من الصبر، وأبدى الشيء 
العظيم مــن التضحيات، وتفاعل مع 
لكنه يئن  الكويتيــة،  الدميوقراطية 
مشتكيا من الفساد، واملساس ببعض 

طموحاته وآماله الوطنية املستحقة.
وأمــام ذلك، نفهــم من اخلطاب 
األميري أن قرار اإلصالح قد مت، ولكن 
يأمل من الشعب مزيدا من الصبر ألن 
اإلصالح «..ال يحدث بني ليلة وضحاها، 
وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبر 
جميل وتكاتف وتالحم من شعب وفي 
وأصيــل..»، لذلك يتطلع اجلميع إلى 
قــرارات إصالحية نافذة، والتي وإن 
جاءت متأخرة فهي خير من أال تأتي!

عندما نتحــدث عن اإلعالم فإن 
احلديث ليس بالضرورة عن اإلعالم 
احلكومي لكنه عن اإلعالم كممارسة 
من جانب جميع الشركاء في املنظومة 
اإلعالميــة، فهل أدى كتــاب الرأي 
مسؤولياتهم أثناء جائحة كورونا؟ وهل 
مارسوها بشفافية ومهنية وحرية؟ 
وهل كان حتريــر األخبار أو نقلها 
فيما يتعلق باجلائحة دون تهوين أو 
تهويــل؟ وهل قام اإلعالم من خالل 
البرامج بدوره التثقيفي والتوعوي؟ 
ثم ما هو دور املتحدثني الرســميني 
الذين ظهروا على املشهد مع اجلائحة؟ 
وماذا عن قيامهم مبسؤولياتهم؟ كل 
تلك األسئلة املطروحة تراودني اآلن 
بعدما بدأت احلياة الطبيعية تعود، لكن 
استخالص الدروس املستفادة يكون 
منطلقا ألداء أفضل مســتقبال وفي 
أن كورونا  مواقف قادمة خصوصا 
تزامنت مع وباء ال يقل خطورة عنه 
وهو وباء احلرب النفسية باستخدام 
مواقع غير موثــوق بها لبث أخبار 
ادعوا  وإشاعات مغلوطة ومتحدثني 
أنهم متخصصون في هذه اجلائحة 
اجلديدة أدت إلى تعقيد املشهد اإلعالمي 

والتشويش على أداء اإلعالم. 
وأعتقــد أن كل تلــك الهواجس 
تســتحق إجراء دراسات علمية من 
املواقع  الذين يحتلــون  الشــركاء 
األكادميية والبحثية في منظومة اإلعالم 
وأعني بهــم الباحثني وأعضاء هيئة 
التدريس بأقسام اإلعالم باجلامعات 
واملعاهد فهم شــركاء في منظومة 
اإلعالم احلر الواعي املوضوعي وسط 
مناخ الشفافية والدميقراطية وحرية 
الرأي التي نحتاج إلى تعزيزها أوال 

بأول. 
التقييم  إلــى  وعندمــا ندعــو 
املوضوعي ألداء اإلعالم أثناء اجلائحة 
فهو بال شك سيكون ممارسة راقية 
وموضوعية بعيدا عن الشخصانية 
وتصفية احلســابات بل من منطلق 
تقييم أداء املنظومة اإلعالمية متكاملة 
وليس أداء األفراد ســواء كانوا من 
الشركاء في منظومة اإلعالم أو ممن 
ظهروا فجأة في املشهد اإلعالمي دون 
ســابق معرفة عنهم أو عن خبراتهم 
ومؤهالتهم التي دفعت بهم إلى املشهد، 
إن وجدت، وسط ظروف الطوارئ التي 

شابت التعامل الدقيق مع اجلائحة.
وأعتقــد أنــه آن األوان لتقييم 
أداء اإلعالم في هذه اجلائحة ملعرفة 
الدروس املستفادة منها والتخطيط 
مستقبال لكيفية أداء اإلعالم إذا تكررت 
لهذه اجلائحة حتى  ظروف مشابهة 
التي واجهها  نتالفى جميع األخطاء 
اإلعالم أثناء جائحة كورونا، وليكون 

اإلعالم مميزا مستقبال.

٭ وأن أجد األشــجار اخلضراء 
منتشرة في جميع مناطقنا بصورة 

جمالية ومتناسقة.
٭ وأسأله أن ترجع الكويت عروس 

الثقافة اخلليجية.
٭ وأن ترجــع املودة واأللفة بني 
أهل الكويت وكل مقيم على أرضها.

٭ وأن يصدر قانون مينع األسماء 
املســتعارة والوهمية في جميع 

احلسابات التواصل االجتماعي.
٭ وأن يطبــق قانــون: من أين 
«الكويتيني  لك هذا؟ على اجلميع 

واملقيمني».
٭ وأســأل اهللا أن تنتهي قضية 

«غير محددي اجلنسية».
٭ مسك اخلتام: أسأل اهللا في هذه 
الكويت  بأن ترجع  املباركة  األيام 

عروس اخلليج.

املدة التي تريدها وبعدد املرات التي 
تريده أن يعمل كل هذا بضغطة زر.
املاء املنتشر في الهواء وفي كل 
مكان يجلب معه األوكسجني والهواء 
النقي وهو كذلك يثبت التربة التي 
ترميها الرياح على شوارعنا فتثير 

الغبار في أدنى هبة هواء.
هــذا االقتراح هــو من صميم 
ملف النظافة في الكويت واملعني به 
بلدية الكويــت والتي يديرها مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي، وحتت 
إشراف وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنا الفارس لذلــك نتقدم به لهم 
لعل وعسى يلقى القبول لديهم، مع 

الشكر والتقدير.
٭ نقطة أخيرة: طبعا أكثر الناس الذين 
سيرحبون بهذا االقتراح هم إخواننا 
«املقحصني واملفحطني» الذين ما إن 
يروا نقطة ماء في شوارعنا حتى بدأت 
استعراضاتهم. ال بأس سيتحمسون 
في البداية ثم بعدها «ســيطخون» 

ويهدأون.

في منصة كادت تدخل الشعب بأكمله 
إلى السجن بسبب عدم احترام الرأي 
اآلخر، نعم «كورونا» وما بعدها لها 
أثر سلبي جدا على مجتمعاتنا التي 
حتتاج االهتمام واملراعاة والنظر إلى 
كل ظاهرة سلبية، نعم مؤسسات ال 
تخدم املجتمع ال قيمة لها إطالقا وال 
ميكن أن تكون هذه املؤسسات ذات 

إنتاجية عالية.
حديث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، في اخلطاب 
السامي الذي ألقاه نيابة عن صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، منذ أيــام عما يثار في 
التواصل االجتماعي، دليل  وسائل 
قاطع وكبير على خطورة هذا األمر.

ولذلك من يقرأ املشهد يعي متاما 
أن «كورونا» سببت لنا آثارا سلبية، 
لذلك.. أدعو املؤسســات احلكومية 
واإلدارات املختصــة واألكادمييني 
للنظر لهذه الظواهر وعمل الندوات 
واجللسات، فاإلشارة إلى املوضوع 
وعرضه على اجلمهــور بحد ذاته 

توعية وإرشاد.

بشأنه، وما مت العمل بخصوصه بعيدا 
عن أي إثارات إعالمية، فاملسألة تقنية 
اقتصادية تنموية مستقبلية بحتة يجب 

بحثها.
هنا بقي لدينــا التأكيد على دور 
«اجلماعــات التجارية» وعلى وضع 
اخلطط والضمانات إلشــراكها في 
النقاش واحلوار إعالميا وضمن اللجان 
االختصاصية وكذلك احلركة العملية 
والضمان القانوني لتضخيم وزيادة 
حجم تعاملهم الدولي اخلارجي والذي 
نحتاج إلى زيادة قوته وتأثيره، وهنا 
يجري الكالم وبقوة على ربط قروض 
ومنح الصندوق الكويتي للتنمية بأن 
تكون علــى هيئة «عقــود» ينفذها 
وتشغلها حصرا شركات ومؤسسات 
«كويتية فقط ال غير» وهذا به إعادة 
الكويتــي وتقوية تلك  للمال  تدوير 

الشركات دوليا.
هذه بعض املالمح املستقبلية وجب 
علينــا ككويتيني «دولة» و«شــعبا» 
أن نعمــل لها ونحققهــا ألن جذور 
املســتقبل هو صناعة احلاضر وهو 
مبني ومؤسس على تطبيق خططنا 
وهنا سنصنع الواقع امللموس بعيدا 

عن خياالت ليس لها وجود.

٭ وأن أصبح فــي يوم ما فأجد 
املدارس احلكومية جميعها أصبحت 
مباني جديدة وليست مباني متهالكة.
٭ وأسأله عز وجل أن أصبح في 
يوم ما فأجد جميع شوارعنا جميلة 
وال توجد بها حفريات وال مطبات.

التخضير.
كل املطلــوب هو إضافة وظيفة 
ومهمة صغيرة وضئيلة على أعمال 
صيانتهم اليومية لألشــجار وهي 
تركيب وتشــغيل وربط رشاشات 
ماء تدفــع رذاذ املــاء ليتطاير في 
كل االجتاهــات في حلظــة واحدة 
سواء بطريقة يدوية أو بنظام الري 
اإللكتروني الذي تبرمجه على طريقتك 
فيعمل في الوقت الذي تريده وفي 

ولكن ردود األفعال قد يكون الدافع 
لها املشاعر وليس العقل، والعاطفة 
حتكمنا أحيانا ونحن شعوب عاطفية، 
أصبح الكثير من مستخدمي برامج 
التواصل االجتماعي منساقني وراء 
رأي من حســاب وهمي ملشــهد 
تلفزيوني وليســت قاعدة علمية 
أساسية، لذلك أغلب ما يقوله اجلمهور 
وتعاطيه للكثير من القضايا هي آراء 
عاطفية، وان كان دافعها ســلبيا أم 

إيجابيا.
لم نعد نتحمل بعضنا البعض حتى 

في هــذا اإلطار يتعلق بربط الكويت 
القادمة  التجارة اجلديدة  مع خطوط 
إلى كل العالــم برعاية صينية ودعم 
روسي، خاصة مع تعدد أقطاب القوة 
والسيطرة العاملية اآلتية إلينا مستقبال، 
وهذه نقطة إيجابية انتبهت ألهميتها 
وأدركت حيويتهــا الدولة عندنا مع 
مشروع مدينة احلرير وإعادة دورنا 
الكويتي القدمي كميناء ومركز جتاري 
دولي وإعادة ربط بلدنا مع تلك اخلطوط 
التجارية اجلديدة، وهذا األمر أتصور 
أن على البرملان والســلطة التنفيذية 
عمل جلسة حوارية داخل قبة عبداهللا 
السالم ملناقشة آخر مستجدات ما حصل 

في التعيــني باملراكز القيادية في 
وزارات الدولة.

٭ كما أســأله أن يلغــى قانون 
احملسوبية.

٭ وأن يفعل دور ديوان احملاسبة 
ومعاقبة كل فاسد.

منظر املاء في الشــوارع بعد املطر 
يثير في النفس السعادة والتفاؤل.

ليــس صعبــا وال  اقتراحــي 
مستحيال، فشوارع وطرق الكويت 
سواء الداخلية واخلارجية توجد على 
جوانبها عشرات اآلالف من األشجار 
والتي تربطها بتمديدات املياه ويشرف 
على العناية بها كل يوم مئات العمالة 
ســواء من هيئة الزراعة أو مقاولي 
شركات الزراعة التي فازت مبناقصات 

سبب في ذلك؟ هل الفراغ الذي سببه 
احلظر له أثر سلبي على مجتمعاتنا؟

تساؤالت كثيرة والكل يعلم أن هذا 
الوباء واحلظر حتديدا واجللوس في 
املنازل، وتغير احلياة والتفكير الدائم 
سبّب لنا أثرا كبيرا أال وهو انعدام 
احلرية رغم أنه حماية لنا وأصبحنا 

مندفعني ما بعد «كوفيد ١٩».
أيها القارئ الكرمي، نعلم وتعلم 
أن االختالف جميل، وتبادل اآلراء 
لتكويــن فكــرة لنخــرج جميعنا 
بتوصيات نعتمدها من حيث االتفاق، 

مريحة، وهذا ما يجب أن نعمل على 
ضمانه في املستقبل خاصة للطبقات 
الشــعبية، من هنا علينا التفكير في 
إعادة صناعــة «النموذج النرويجي» 
في واقعنا الكويتي احمللي وان ندرس 
كيف اســتفادوا من ثروتهم النفطية 
«املؤقتة» والقليلة نسبيا من احتياطي 
نفط العالم في صناعة استدامة للثروة 
وعمل متويل متواصل «غير نفطي» 
ميد وينعش مؤسسات الدولة وأوعيتها 
الدموية بدماء احلياة والشباب، حيث 
كانت النرويج من اقل دول العالم تقدما 
قبل اكتشاف النفط هناك لتصبح حاليا 
من افضلها وارقاها، وهناك جانب مهم 

في هذه األيام املباركة التي أدعو 
اهللا أن يتقبل منكــم فيها صالح 
أعمالكم، أتوجه إليه عز وجل، داعية 
أن يحفظ الكويت وأن يعيدها على 
قيادتها السياسية وشعبها الكرمي 

باخلير والبركات.
وأســأل اهللا أن يبعد الفنت عن 
الكويت وأن نصبــح جميعا يدا 

واحدة.
٭ وأسأله سبحانه أن تصرف منحة 
املتقاعدين وتزداد رواتب املوظفني 

ونخص «القضاة واألطباء».
٭ وأن يوظف جميع أبناء الكويت 

وال تصبح لدينا بطالة.
٭ وأن تنتهي أزمة السكن ويصبح 
لكا أسرة وأرملة ومطلقة بيت والفأل 

لألعزب أيضا.
٭ وأن يعطــى كل ذي حق حقه 

املاء موجود والتمديدات موجودة 
والعمالة موجودة لم يتبق سوى قطعة 
حديد أو نحاس أو حتى أملنيوم يتم 
وضعها على منافذ الري في جميع 
أشجار الشوارع. هذه القطعة حتجز 
اندفاع املاء ثم تطلقه على شكل رشات 
ماء دقيقة جدا لكنها تنتشــر على 
مساحة دائرية واسعة يتعدى قطرها 
أحيانا ٣ أمتار، والنتيجة شــوارع 

جميلة مغسولة تسر الناظرين.
 اسبغوا املاء في شوارعنا، اسبغوا 
املاء على شوارعنا، هذا هو الهدف 

من مقدمتي هذه.
 أحد أسباب جمال شوارع أوروبا 
املطر املستمر فتظهر كأنها تغسل 

دائما.
 الفكرة بســيطة ربع ساعة كل 
يوم من ٥ صباحا آالف الرشاشات 
تعمل ليستيقظ الناس على شوارع 

جميلة (تلق).
تعبنا من مناظر الشوارع والطرق 
«الكلحا امللحا» والتي تغث الناظرين، 

نعلــم أن ظهور وبــاء كورونا 
(كوفيد ١٩) ســبّب للعالم بأســره 
ذعرا حقيقيا واجتاح أغلب بيوتنا، 
إال أننا جتاوزناه بفضل اهللا سبحانه 
وتعالى، لم نفكر كأفراد أو مؤسسات 
حكومية.. مــاذا بعد كورونا، أو ما 
آثارها على مجتمعاتنا وهل تسببت 
كورونا بأمراض فكرية؟ نفسية؟ أم 

فقط جسمانية؟ 
الكل الحظ مرحلة ما بعد كورونا 
وشاهد ردود األفعال واآلراء لدى 
اجلميــع، فقد حتولــت وأصبحت 
نشــطة ومختلفة عن السابق، أي 
في املاضي كانت ردود األفعال في 
أي قضية مجتمعية تثير انقســاما 
ما بني مؤيد ومعارض بفئات قليلة، 
واجلمهور األكثر يصبح محكما أو 
أو باألصح يفرض  مبعنى متفرجا 
رأيه لكال الطرفني، أما اآلن فاجلميع 
بني مؤيد أو معارض وال توجد فئة 
محكمــة أو محايدة، نعم هناك فئة 
متفرجة لكنها أصبحت قليلة جدا في 
هذا الوقت حتديدا ما بعد «كورونا».
ونتساءل دائما: هل هذه األزمة 

املستقبل هو منتوج صناعة حركة 
احلاضر، وهو ال يحدث بالصدفة بل عن 
طريق التخطيط والعمل ضمن أهداف 
الواقع  أدوات ووسائل  مع استخدام 

بعيدا عن األحالم وخياالت الوهم.
إن التنمية البشرية للفرد واملجتمع 
هي أحد األهــداف ولكن هذه املقولة 
من العموميات الكالمية والتي حتتاج 
لتفصيل لكيال نقع في واقع اخلطابات 
والشعارات والتي تسقط أهميتها إذا لم 
تأت معها اخلطط واحلركة التطبيقية 
علــى ارض الواقع التــي تتجه إلى 

األهداف.
إذن ما هــو الذي نريــده نحن 
الكويتيني؟ وما الذي نحتاجه لصناعة 
املســتقبل؟ وهل احتياجاتنا تختلف 
عن اخلطط العامة ملا يسمى بالتنمية 
املستدامة وغيرها؟ هناك عدة نقاط 
مهمة ومنها احلفاظ على االستقالل 
وأيضا تقوية ركائز الدولة املؤسساتية 
تلك املؤسسات  وضمان عدم تكلس 
العمل ومنع  القدرة علــى  وفقدانها 
فشــلها في حل تناقضات ومشاكل 
املجتمع والفرد، والتي أهمها استمرار 
وجود دولة رعاية ذات جودة من إسكان 
وتعليم وصحة وأمن غذائي ومواصالت 

إطاللة

سمعًا وطاعة..
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