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في رد حساب وزارة التجارة في «تويتر» على شكوى أحد 
املواطنني عن نقص الدجاج فــي جمعيته، مت نقل اللوم على 
اجلمعيات التعاونية في شح املعروض من الدجاج وطلب من 
املواطنني مساءلة جمعياتهم ألنها هي املسؤولة عن هذا النقص 

وهنا أورد لكم نص الرد حرفيا:
«الــوزارة قامت بدورها والدجــاج متوافر في اجلمعيات 
واألســواق وانقطاعه عن بعض اجلمعيات تُسأل عنه إدارات 
اجلمعيات التي تقدم اخلدمة االجتماعية ألهل املنطقة، وقد زادت 
الوزارة الكمية املخصصة استشــعارا منها الرتفاع األسعار 
العاملي وتخفيفا عن كاهــل املواطنني وتضمن توافر الدجاج 

في التموين دون انقطاع».
وهنا نقلت هذا الرد إلى الرئيس السابق الحتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.سعد مبارك الشبو والذي تكرم بهذا 

الرد الذي أورده لكم أيضا حرفيا:
«يا هال ومرحبا أستاذنا الكرمي..

انقطاع الدجاج غير مســؤولة عنــه اجلمعيات التعاونية، 
اجلمعيات ساحة عرض وال يحق لها منع أي منتج إال في حال 
رفع السعر من دون تعميم من االحتاد. تواصلت مع ٣ جمعيات 
وأكدت لي أن االنقطاع من الشركات املوردة وما يتم بيعه حاليا 

هو التوريد القدمي واملخزن في اجلمعيات..».
إذاً، التعاونيــون ينفــون كالم وزارة التجارة ويحّملون 
الشركات اللوم بانقطاع الدجاج، باإلضافة إلى ذلك أتاني رد من 
أحد مديري اجلمعيات على كالم وزارة التجارة، وهذا اختصار 
كالمــه: إذا كانت وزارة التجارة حتّمــل اجلمعيات التعاونية 
نقص املعروض من الدجاج فيها فمن يتحمل مسؤولية شحه 
ونقصه في ٥٠ مركز متوين تابعة لوزارة التجارة؟ تنزل بضعة 
كراتني في بداية الدوام يتم سحبها خالل دقيقتني ليتلقى بعدها 
املواطن العبارة التي تكررت على مسامعه طوال الشهر املاضي 

«ال يوجد دجاج خلص».
ووزارة التجــارة التي تدير ومتتلــك اكثر من ٥٠ مركز 
متوين عبر أرجاء الكويــت كلها أمام اختبار عظيم في بداية 
شهر يونيو، حيث سيتوافد عشرات اآلالف من املواطنني بكل 
قوة ولهفة إلى مراكز التمويــن في جمعياتهم والكثير منهم 
ســيرابط هناك بداية من الصباح الباكر ليلحق على نصيبه 

من الدجاج قبل أن ينفد.
فهل ستنجح وزارة التجارة في هذا االختبار وتوفر املعروض 
الكافي من الدجاج جلميع مستفيدي البطاقة التموينية الذين 
ســيأتون في ١/ ٦؟ أم أنها ســترد الكثير منهم وتطلب منهم 

العودة في أيام أخرى نظرا لنفاد املعروض؟ ننتظر ونرى.
مع متنياتي لوزارة التجارة بالنجاح والتوفيق بإقناع شركات 
الدجاج إلنزال كميات كافية للمواطنني سواء في مراكز التموين 

أو اجلمعيات وتنتهي هذه األزمة على خير.
٭ نقطة أخيرة: تضحكني مطالبات بعض اإلخوان مبقاطعة 

شراء الدجاج لكي نلقن الشركات درسا!
ليس هناك دجاج معروض كي نتوقف عن شرائه.. فكيف 

تقاطع بضاعة غير موجودة؟!

على مدى عامني دراسيني في الواليات املتحدة أثناء برنامج 
لـ English for Speakers of Other Languages (ESOL) لم نتعلم 
إال الشيء القليل من قواعد اللغة اإلجنليزية من إجمالي ما كنا 

نتعلم من محادثات وقراءة ومعاني كلمات وجمل وتركيبها!
وأتذكر بعدها، عندما مارســت تدريس اللغة اإلجنليزية في 
مــدارس خاصة لفترة من العمر، كيف كانت املناهج حتتم علي 
التركيز في تعليم التالميذ قواعد اللغة بطريقة تفصيلية، ومبا 
ال يعرفه أهل اللغة انفسهم في ذات املرحلة العمرية مبثل هذه 
الدقة، وكم من جهود بذلت، وكم من طالب نفر من اللغة بسبب 
التركيز الشديد على هذه القواعد، مع معاناه الوقت الطويل لفهم 
قاعدة قد ال يســتخدمها إطالقا، وحتى لو استخدمها بطريقة 
خاطئة فلن يتأثر املعنى وال إمكانية الفهم، وكان بإمكانه بنفس 
اجلهد والتعب أن يحفظ ما يزيد عن خمسني كلمة ويكون أثرها 

أجدى وأعظم في نظرته للغة ونفسيته جتاهها!
وتزداد املعاناة النفسية في االختبارات املصيرية كالثانوية 
العامة، بوجود بعض األســئلة التي تفــرق بني أمور صحيحة 
ولكنها مضحكة وال يناسب التركيز عليها لطالب غير ناطقني 
باللغة أصال، مثل أن ينتهــي احلدث دون أن يترك أثرا، أو أنه 
انتهى قبل فترة قليلة، والفرق بني االستطاعة والقدرة، وغيرها 

من فروقات ال تؤثر على جوهر املعنى!
ولذلــك لو كنت صاحب القرار فــي تعليم اللغة اإلجنليزية 
ووضع املناهج فلن يكــون تدريس القواعد اال من خالل اللغة 
واحملادثة Grammar through language، وجلعلت ٩٥٪ من املادة 
في معرفة كلمات جديدة وتركيبات وجمل تشــعر املتعلم أنه 
اقترب من اللغة وتكسر حاجز اخلوف لديه منها، بدل البقاء في 

رعب اخلطأ في قاعدة ما.
قد ال تتصورون كم من الســعادة التي ســتصيب الطالب 
عندما يشــعر انه بات قادرا على تركيــب اجلمل وفهم معنى 
كثير من الكالم، بسبب حصيلة الكلمات التي اختزنها في عقله 

واستخدمها في حياته!
وفي هذا اإلطار، نستذكر منهجية بيرلتز (Berlitz) في تدريس 
اإلجنليزية، والتي تقوم مبا يشــبه تعلم الطفل من والدته، وقد 
كان من بني أساليب تعليم القواعد، التي اضطررت الى تدريسها 
للتالميذ، أن أضع القاعدة في جمل متنوعة، وأن اطلب منهم تكرار 
هذه اجلملة أو تلك ٢٠-٣٠ مرة، مبا يكســبهم ألفة مع القاعدة 

الصحيحة ومعرفة أن ما سواه خطأ، فعندما تقول للمتعلم:
He is writing …. He is looking …He is studying، فهــو 
ســيفهم أن أسبقية احلرف املساعد is للفعل في حالة املضارع 
He is write …. He :وال يقول ،ing املســتمر حتتم اقترانه ب

.… he is studys
ومــن بني النصائح التي تقدم كذلــك إلى املتعلم أن يعرض 
نفسه إلى االســتماع إلى اللغة األجنبية بشكل كبير، وأن يبدأ 
مبواد سهلة، كأن يستمع الى األخبار بالعربية، ثم يستمع إليها 
باإلجنليزية، وبعد أن يتقدم ميكن أن يفعل العكس، مبا يجعل 

اللغة من أجمل املواد وأسهلها.
وعودة إلى كســر حاجز اللغة عند املتعلمني، أذكر أن بعض 
برامج تعليم اإلجنليزية في اخلارج تلزم املتعلم بالتحدث باللغة 
اإلجنليزية فقط دون التحدث بلغته، مبا ميكنه من كسر احلاجز، 
حتى لو كان البرنامج في شــهر أو أقل، وتساعده على جتاوز 
رهاب اللغة األجنبية xenoglossophobia والتعود على التحدث 

بها دون تردد!
إن هذه املســألة حتتاج إلى نقاش وقرارات رسمية جريئة 
من وزارات التربية ومدرسي وموجهي اللغة اإلجنليزية وأولياء 
األمور، باالستفادة من هذه األدوات وغيرها، مع معرفة ما الذي 
يحتاجه الطالب فعال من هذه القواعد اململة في حياته، وما هي 
األضرار التي قد تعود عليه مقابل الفوائد القليلة التي يحصلها 

بسبب التركيز املفرط عليها!

اإلنسان بطبيعته ينتابه اخلوف 
والهلع مع شدة احلرص والضجر من 
كل مكروه، قال تعالى: (إن اإلنسان 
ُخلق هلوعا إذا مّسه الشر جزوعا 
وإذا مّسه اخلير منوعا)، ولو تداركنا 
عالج ذلك لوجدناه مفصال في سورة 

املعارج في القرآن الكرمي.
لذا جند الكثير من الناس يجنحون 
إلى الظالم إذا وقعوا في مثل هذه 
الشــدائد، فمــا ان تصيب أحدهم 
مصيبــة أو طمــع إال زاد حرصه 
والتمسك مبا يريد من أطواق النجاة 
في هذا الظالم الدامس وهذه احملن 

املتراكمة.
لقد هدانا اهللا عز وجل إلى صراط 
مستقيم، وأنزل علينا كتابه الكرمي 
الذي يربط العبد بخالقه ويهون عليه 
مصائب الدنيا، فلــو رأيت أحوال 
الفقراء جلــزع قلبك ولو أحصيت 
عدد املرضى في املستشفيات لسالت 
دمعتك، فالكل دخل في دائرة اجلنوح 
إلى الظالم والبعد عن ذكر اهللا العزيز 
اجلبار واللهو في حب الدنيا وقلة 

االستغفار.
إن الظالم مييت البصر والبصيرة 
ويقلب النور إلى ظلمات ويبعد العبد 
عن خالقه فال يجد من يعينه ويقوي 
إميانه، لذا كلما قرب اإلنســان إلى 
ربه  زاده ذلك تقوى وزيادة إميان.

بني احلني واآلخر تخرج أصوات 
بأنه صاحب  النواب  وتصنف أحد 
مواقــف بينما تصنــف آخر على 
أنه نائــب خدمــي، وكأن اخلدمة 
التي يقدمها ممثل الشعب إلخوانه 
املواطنني جرمية، مع أن خدمة النائب 
ألبناء دائرته بشــكل خاص وأبناء 
الكويت بشكل عام هي من بني أهم 
االختصاصات التي مبوجبها حظي 
بثقة أبناء دائرته، وشخصيا أرى أن 
هذه االنتقادات غير مقنعة، ألن النائب 
املجتهد ميلك رؤية وبرامج طموحة 
خلدمة وطنه ومنطقتــه وإخوانه 
أنه صاحب مواقف  املواطنني، كما 
في الوقــت الذي حتتاج اليه البالد 
ويكون معبرا عن صوت الشعب، ومن 
يقدم املساعدة إلى إخوانه املواطنني 
خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى 

مسؤولني أو وزراء.
النماذج النيابية التي جتمع بني 
املواقف وتقدمي اخلدمات للمواطنني 
وكذلك الوعي بدوره التشريعي كثيرة 
جدا، فنجدهم يفزعون ويفتحون 
أبناء دائرتهم  ديوانيتهم الستقبال 
وبقية الدوائــر وتبني املظلوميات 
التي ترد  وعدم جتاهل االتصاالت 
إليهم والتفاعــل معها والتوجه بها 

إلى املسؤول.
النائب حمدان العازمي، ولكوني 
أحد أبناء الدائــرة التي ميثلها في 
البرملان اجزم بأنه يجمع بني العلم 
واخلبــرة القانونية والتشــريعية 
واملواقف الراسخة، كما أنه منوذج 
للتجاوب مع جميع أبناء هذا الوطن 

دون تفرقة.
ومن املؤكد أن دراسة األخ حمدان 
القانونية ونيله درجة املاجستير في 
القانون املدنــي أمر مفيد، ويثري 
عمله النيابــي كما عمله في وزارة 
الداخليــة كباحــث قانوني يجعله 
قريبا من امللفات األمنية مبا ميكنه 
من تبني ملفات أمنية تفيد دولتنا 
الغالية وتكون مقترحاته عونا لوزارة 
الداخلية، كذلك فإن عمله التعاوني 
سابقا يســهم في مقترحات تعزز 
التعاونية وحلحلة  دور اجلمعيات 

أي مشكالت هذا القطاع.
التي توافرت في األخ  اخلبرات 
حمــدان دفعته إلى املشــاركة في 
انتخابات مجلــس األمة وحصوله 
على ثقــة ناخبيــه، وبرأيي فإن 
مواقفه املعبرة عن غالبية املواطنني 
ومقترحاته ستجعله بإذن اهللا نائبا 

لعدة دورات.
أخيرا أقول لألخ الفاضل حمدان 
العازمي شكرا على تفاعلك وتفاعل 
غالبيــة نواب األمة مــع إخوانكم 
املواطنــني، وأنت منــوذج وطني 
مشرف كثر اهللا من أمثالك وعسي 
اخلدمات التي تقدمها إلخوانك في 

ميزان حسناتك.

ولــو متعنا في قــرارات جتميل 
احلدائــق العامة وتكليــف جمعياتها 
التعاونيــة بتعميرها لوجدناها «على 
البعض منها،  املرحوم»! عــدا  طمام 
وهي حتتاج إلى تقارير تكشــف ما 
وصلت إليه من خطوات إيجابية رعاية 
وتخضيرا وإعمارا عن الدمار كبساتني 
وحدائق مدينة األحمدي عروس البترول 

وتخضيره!
لكل ذلك لسان حال الناس عمروها 
بالعود األخضر بنداء وطني جاد كما 
كانت فرق تشجير الشؤون خالل رئاسة 
املغفور له وكيلها الراحل عبدالرحمن 
املزروعي، وتســمية املغفور له أمير 
القلوب الراحل ســمو الشــيخ جابر 
األحمــد، طيب اهللا ثراهمــا، جميعا 
بفرسان واحات الكويت الزراعية فهل 
يكون احللم الزراعي حقيقة ملموسة 
بها اآلخرين خضرة وجماال  ننافس 
واحاتنا بكل احملافظــات والبراري، 
واملرتفعات تبهرك من شباك الطيارة 
جماال ونضارة، اللهم آمني يا رب العاملني 
وهدي نبيه األمــني عن غرس العود 

األخضر، قولوا آمني.

والصبية، وأم قصر، وبوبيان، وأم 
القواطــي! وجنوبــا مناطق حقول 
وبحيرات النفط اجلريحة املهجورة! 
شجرة نفسها بنفسها لو تبّصر 
بذلك فرســان هيئة الزراعة والثروة 
احليوانية والسمكية جللبوا منها خيرا 
وفيرا كما هي حملة الشقيقة الكبرى 
مملكة القرار السليم وأخواتها باخلليج 
العربي خضــرة وتخضيرا، حبذا لو 
مت تطبيقهــا على جزرنا املهملة وفي 
مقدمتهــا «فيلكا عنوان جمال اجلزر 

وأخواتها»!

تصفيتهــا، ومثلها ميــاه الصرف 
املعاجلــة، والتي ال توجه بالشــكل 
املطلوب لعالج تصحر مناطقنا كما 
يعبث بها مقاولو مشاريعنا إلصالح 
الطرق ودمار أخضرها، وهدر يابسها 
نخيال وحدائــق عامة كانت يوما ما 
غنّاء تسر الناظرين، أصبحت اليوم 
قاعاً صفصفا، كما هي مســطحات 
مطار الكويت الدولي في ثمانينيات 
القرن املاضي والتي تركها اليوم القرار 
املستباح نهبا للرياح، ومثلها مرتفعات 
اخليران، وســواحل خلويســات، 

املواسم عندنا بشهورها  تتالحق 
ودهورها، أيامها وساعاتها، تتابع األخبار 
الكوارث  الســارة، ونتمنى حتاشي 
الضارة كاحلروب املدمرة واحلوادث 
املستعرة واالضطرابات اجلماهيرية 

املتكررة، سياسيا وعسكريا! 
وتتحول موجات الســياحة إلى 
محطات الراحة واالستراحة الربانية، 
بيئة وطبيعة، مبسطحاتها اخلضراء، 
وبحارها العميقة، وأنهارها الهادرة، 
العمالقة وشجيراتها  وأشــجارها 
املزهــرة، لتمتع النفس املســتقرة 
وتكحل عيونها الناظرة لتلك اجلنان 
الوارفة، واملساحات السماوية بغيومها 
وأمطارها مســتمرة التناغم مع تلك 
النعمة املتكاملة بجغرافياتها وتاريخها 
الرباني العميق بتلك البيئة والطبيعة 
األوروبية وغيرها متنيناها تعمر عندنا 
بواحاتنا ومسطحاتنا وزوايا صحارينا 
ومســاحات مطاراتنــا، ومرتفعات 
هضابنا، وسواحل جزرنا، وشمال 
وجنوب وشرق وغرب بلدنا إلى واحات 
خضراء تسقيها مياه هادرة مصفاة 
من خليجها بعد حتليتها ومصاريف 

في الصميم

١/ ٦ اختبار 
لوزارة التجارة 

و٥٠ فرع متوين
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي

عالم اآلراء

سحر تعلم
القواعد اإلجنليزية 

من خالل اللغة!
د. سامر أبو رمان

التشــريعية والتنفيذيــة، لقد مرت 
ســنتان من عمر املجلس اقتصرت 
على تشــريع اإلجنازات التي يراها 
املواطن متواضعة، ومناقشة العمل على 
إصالحات واجهت اختالفات وخالفات 
ورأي محتدم بني السلطتني وبني رفض 
وقبول وصمت النواب بخصوص هذه 
الوقفة الرافضة لألداء السياسي، رصد 
ناشطون سياسيون واجتماعيون بعض 
اجلوانب السلبية لهذه الوقفة على الرغم 
من التنسيق األمني العالي والقانوني 
الوافي لهذه الوقفة الشعبية، إال أن عني 
الراصد الكويتي ثاقبة وناقدة لصوت 
ال يحترم ســلطة وطنه ولقيادي ال 

يحترم صوت شعبه.
أنا مؤمن بأننــا في هذا العالم ال 
نعيش في املدينة الفاضلة، وال حتى 
على مستوى مجتمعنا الكويتي الذي 
مازال يواجه التحديات على املستوى 
الوطني وعلى املستوى اإلقليمي، ونحن 
بنعمة من اهللا فلتكن الكويت «نصب 
أعيننا» وال لكســر هيبة السلطتني، 
وال إجحــاف حق املواطن في احلياة 
الكرمية.. ولكل نائب ووزير أقســم 
على حمل أمانة خدمة وطنه وشعبه 

أقول «الكويت أمانة ال تضيعوها».

- الصحة والتعليم وذلك لتهدئة روع 
الشعب املتألم بسبب ما مير به من ضيق 
العيش وتعطيل اإلصالحات وضبط 
الفاسدين ذلك ما يجعل احلياة معاناة 
مستمرة بالنسبة للمواطن ومنه القلق 

على مستقبل أجيالنا القادمة.
وكنت قد كتبت في مقاالت عديدة 
عن أن املطالبات الشعبية حق مستحق، 
وأن املناكفة السياسية والشخصانية 
ليست بحل للنهوض باحلياة السياسية 
الدميوقراطية فــي البالد، فقد أولت 
القيادة السامية احلكيمة ممثلة بشخص 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
السلطتني  الثقة برئاســتي  األحمد، 

السلطتني.
لقــد نقلــت وســائل التواصل 
االجتماعي الساعات األولى لالعتصام 
واملطالبات وسمعنا األصوات التي تعالت 
بحل مجلس األمــة الكويتي وإقفال 
مبناه على شاشات الوكاالت أيضا، وما 
أشبه األمس باليوم تصعيد الغضب 
الشعبي بغية اإلصالح ومن ثم التعدي 
على احلرمات الدستورية في البالد.

التصعيد  ال نريد أن نرى هــذا 
الشــعبي بل نريد احللول من نواب 
األمة ووزرائها وذلك من خالل القيام 
باملبادرات الوطنية، ومترير املشاريع 
ذات األولويات ومنها التركيبة السكانية 

وقفة احتجاجية أخرى وقفها عدد 
من أبناء الشــعب الكويتي في ساحة 
اإلرادة التي باتت منصة التعبير عن 
الرفض التام ملــا متر به البالد جراء 
تعطيــل املشــاريع التنموية وإقرار 
التشريعات الضرورية املستحقة والتي 

من أجلها.. انتخبنا مجلس ٢٠٢٠.
إال أننا نرى اليوم التدهور اإلمنائي 
في البالد، والبد من اإلشارة إلى القيادة 
احلكيمة.. التي مازالت تعطي املواطن 
اجلو الدميوقراطي العام للتعبير عن 
إذا كان  رؤيته ومطالبه.. وأتســاءل 
املوجودون في ساحة اإلرادة يريدون 
حل مجلس األمة فليتقدموا باحللول، 
وأقول «إنه ثبت شرعا» أن احلكومة 
واملجلس مستمران، والعجيب أن األمر 
بيد النواب املعارضني للحكومة وأداء 

رئيس املجلس مرزوق الغامن.
ملــاذا لــم يقــدم هــؤالء على 
«االســتقالة»؟.. أليس من األولى أن 
تكون اســتقالة جماعية حتى يفقد 
املجلس نصابه، وبهذا يعود املجلس 
النتخاب دورة تكميلية جديدة.. وهذه 
احدى السبل لتغيير الواقع السياسي 
اجلامد حلال السلطتني، وملن يتحدث 
التغيير وينادي برحيل رئيسي  عن 

سلطنة حرف

الكويت أمانتكم..
ال تضيعوها

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

أصبحوا يتغنون بها أو الستمرارها 
وما يفوح منها من روائح كريهة تزكم 
األنف وتفضــح مواقفهم حيال عالم 
تسيطر عليه النزعات الشيطانية. وها 
نحن نرى املسجد األقصى الذي ضاع 
منذ ٥٥ عاما ولم يبــق لنا إال البكاء 
عليه علما أن املســجد األقصى هو 
ثاني مسجد وضع في األرض وقبلة 
املســلمني األولى والصالة فيه تعدل 
خمسمائة صالة فيما سواه، إال املسجد 

احلرام واملسجد النبوي.
وكذلك األقصى هو أحد املساجد 
التي ال يدخلها املسيح الدجال، حيث 
ميكث في األرض ويبلغ سلطانه كل 
منهل إال أربعة مســاجد هي الكعبة 
الرسول واملسجد األقصى  ومسجد 
والطور وحترسها املالئكة من عدوانه.

أمتنى أن تتوحد األمة العربية وكما 
كنا نــردد في املدارس أن حتيا األمة 
العربية لتعود القدس واملسجد األقصى 
لها وتكتب لنا الصالة فيه بإذن اهللا.

احلروب والصراعات.
ولكن من يســعون إلــى احلياة 
والتنمية والرخاء لن يسعدهم سقوط 
القتلى أو اجلرحى أمامهم ألن مبررات 
احلــروب قد تكون أقل من إقناع أي 
طفل، ولكن ما دامت الطبول تدق فهناك 
من يرقصون مع الشياطني ويهللون 
بأنهار الدم بالرغم من توقيعهم باحترام 
احلياة والكف عــن الصراعات التي 

أجواء احلروب وتداعياتها يصبح أكثر 
الداعني إلى الســالم ألن احلروب ال 
حتل أي مشكلة بل تزيد من تعقيداتها 
وآثارها سواء على الدول أو املجتمعات 
أو حتى على مســتوى األفراد، وأن 
طبول احلرب التي تدق اآلن وبعنف 
في مناطق كثيرة من العالم سواء في 
أوكرانيا أو اليمن أو بالقرب من تايوان 
قد جتد ترحيبا من أصحاب مصالح 

مع األيام األخيرة من شهر مايو 
وبداية شــهر يونيو، هناك ذكريات 
صعبــة وتداعياتها مــرة، فقد كانت 
تلك األيام من عام ١٩٦٧ أيام التأهب 
واحلشــد حلرب خاضها العرب ضد 
إسرائيل ولم حتقق أي هدف سوى 
الغربية مبا  احتالل إسرائيل للضفة 
فيها القــدس وقطاع غزة واجلوالن 
وســيناء بأكملها وتعتبر ثالث حرب 
ضمن الصراع العربي- اإلســرائيلي 
وبعدها بدأت الغطرســة اإلسرائيلية 
حتى عام ١٩٧٣. وكان الوطن العربي 
بكل دوله ومجتمعاته كرميا مع اجليوش 
احملاربة وكتبت بطوالت ال يستطيع 
القلم التعبير عنها، ومهما كانت قسوة 
تلك األيام وتداعيات احلرب فإن من 
يقرأ عنها يــدرك أن هناك صفحات 
لم يكتب لها حتى اآلن أن ترى النور 

بالرغم من مرور ٥٥ عاما عليها.
وقد نكتشف أنه لم تكتب الكثير 
من صفحات التاريخ بعد وأن من عاش 

ألم وأمل

٥٥ عامًا
على ضياع

املسجد األقصى
د.هند الشومر

نقش القلم

التخضير 
والتشجير يصير 

أو ما يصير
محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

والعباد ووضعهم في الدولة، في خطوة 
أثبتت جدية خطوات وإجراءات احلكومة 
في هذه امللفات احلساسة التي ميكنها 
أن تنال من مقدرات وإمكانات الدولة. 
وهو أمر يحســب لسموه وخطوات 
غير مسبوقة على مستوى احلكومات 

السابقة.
وهو أمر صّب في مصلحة الوطن 
واملواطن في أكثر من مجال وعلى أكثر 
من صعيد، وساهم بشكل وبآخر في 
حفظ حقوق الدولة من قبل فئة قصيرة 
النظر راعت مصلحتها اخلاصة على 
حساب مصالح الوطن وأعملت فسادا 
ودمارا في الدولة بشكل أثر في بعض 
األحيان على سمعة الكويت اخلارجية 
وفي احملافل الدولية. وهي التي لطاملا 
كانت ذات الصيت الدولي املرموق وعلى 

أكثر من صعيد. 
من هنا، ومــن هذا املنطلق، فإننا 
نتمنى تكليف سمو الشيخ صباح اخلالد 
مجددا لرئاسة احلكومة. واهللا املوفق.

أخرى نقول إن القضايا احلساسة التي 
كانت في السابق لم يتم التطرق إليها 
ألسباب مجهولة مت حتريكها في عهد 
الشيخ صباح اخلالد،  حكومات سمو 
ووصلت إلى مراحل حاســمة، خاصة 
حتويل من ثبت ضلوعهم في قضايا 
فساد متس أمن ومقدرات البالد فتم 
حتويلهم للجهات املختصة في الدولة 
التخاذ ما يلزم ومبا يحفظ حقوق البالد 

أنه ذو رؤية ثاقبة وبعيدة املدى، يتمتع 
بالصبر الطويل وســعة الصدر جتاه 
جميع القضايا احمللية واألوضاع الشائكة 
واملعقدة في بعض األحيان، والتي تأخذ 
حيزا في السياسة العامة للحكومة إبان 

توليه شؤونها في أوقات سابقة.
وعلى أي حــال، فإن اخلبرة التي 
يتمتع بها ســموه متكنــه من قيادة 
احلكومة في املرحلة املقبلة، ومن جهة 

إن املرحلة احلالية من عمر البالد 
واملنطقة تتطلب شخصية رائدة وذات 
خبرة وحنكة في تسيير أمور البالد 

والعباد.
ولعل املراقب السياسي لألوضاع 
اإلقليمية احمليطــة يؤكد تلك النظرة 
التي نعتقد بها. وعلى صعيد املشهد 
احمللي في بلدنا احلبيب نرى أن وجود 
سمو الشيخ صباح اخلالد على املشهد 
السياسي واحلكومي هو ضرورة ملحة 
تفرضهــا الظروف احمليطة في البالد 
وفــي املنطقة التي متــوج باألحداث 
املتغيرة واملتسارعة بشكل دراماتيكي 
متنع املراقب حتى من تتبعها! وبالتالي 
فإننا نتمنى كمــا كثير من املراقبني 
السياســيني أن جتدد الثقة في سمو 
الشيخ صباح اخلالد، وتكليفه مجددا 
بإدارة دفة احلكومة في املرحلة املقبلة، 
وذلك بالنظر ملا حتقق من إجنازات في 
الدولة خالل املرحلة الســابقة، والتي 
أثبت خاللها مبا ال يدع مجاال للشــك 

من الواقع

صباح اإلجنازات 
والعمل

Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري


