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بُنيت الكويت بسواعد رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، 
أفنوا أعمارهم في خدمتها، كانت الكويت بالنسبة لهم املاء 
والهواء، ليس لهم هّم إال رفعة شأنها، عملوا من أجلها ولم 
يكن لهم انتمــاء إال لها، قبيلتهم وحزبهم الكويت، وحبهم 
وإخالصهم لها، وغرســوا في نفــوس أبنائهم وأحفادهم 
الوطنية، فشــّب األبناء واألحفاد على ذلك كتلة واحدة ال 
يفرقهم شــيء مهما كبروا، اجتمعوا على حبها، فكان لهم 
مــا أرادوا، أصبحت الكويت محط أنظار العالم خاصة بعد 
اكتشاف البترول، وتوجت جهودهم املباركة بقيام مجلس 
األمة، بدعم كامل من أمير البالد آنذاك الشيخ عبداهللا السالم، 
طيب اهللا ثراه، ولم يعرف أهل الكويت شيئا اسمه فرعيات 
وال قبليات وال مذهبيات بل كان يترشــح كل من يرى في 
نفسه أنه أهٌل خلدمة الوطن واملواطن، وسارت األمور على 

ما يرام وحققت إجنازات كثيرة وكبيرة.
ولكن ولألسف، أطلت علينا برأسها ما تسمى بالفرعيات، 
ومورست في السر والعلن وغذت النعرات القبلية ألنها وليدة 
القبلية والعنصرية، ولقد ابتُلينا بها حتى كادت تصبح واقعا 
لوال يقظة الدولة، وإن جاءت متأخرة، فحاربت هذه الظاهرة 
الدخيلة بالقانون، فبدأت تضعف، ألن هذه الفرعيات املقيتة 
متثل خطرا محدقا بالوطن، وأساس هذه الظاهرة البغيضة 
ضعف الوطنية ال شك في ذلك، ألن هذه الظاهرة تفكك أبناء 
الوطن وجتعلهم أحزابا محزبة وتذّوب املواطنة في أتونها، 

فمتى كانت القبيلة تعادل الوطن وبأي شرع؟ 
ومــا معنى أن تنحاز لقبيلتــك دون وطنك الذي رباك 
وعلمك ووظفك وبنى لك بيتك ونفعك من املهد إلى اللحد، 
هل أعطتك القبيلة نقطة في بحر هذا العطاء الالمحدود؟ أم 
أنك تتحدى وطنك ووالة أمرك؟! وكيف ميثل الشعب الكويتي 
من خرج من رحم الفرعيات؟ إن اجلزئيات ال متثل الكليات، 
وقد منحنــا اهللا عقال نفكر به ونعرف من خالله الصواب 
من اخلطأ، وهل في دســتورنا الذي يتباهى به البعض ما 
يجيز الفرعيات أم أنكم تأخذون من الدستور ما يروق لكم؟

إن الفرعيات خنجر في قلب الوطن، لقد ولّى زمن القبيلة 
وذهب إلى حيث ال رجعة، فالفرعيات والدميوقراطية ال يتفقان 
على اإلطالق، وهي مخالفة للقانون ومجّرمة ألننا أبناء الكويت 
ولسنا أبناء القبيلة، حتى وإن أسموها تزكيات وتشاوريات، 
كلها أسماء وهمية هدفها االنقضاض على الوطن وتفريغ 
الوطنية، وإذا أردنا االنتصار للدستور فعلينا أن نحاربها 
بالقانون، وال نلتفت إلى دعواتها بل ونبلغ عنها، ورمبا كان 
سبب هذه الفرعيات النظام االنتخابي نفسه فلَم ال يغير هذا 
النظام، وال يكفي أن يحال أصحاب الفرعيات إلى احملكمة 
بل يجب معاجلة هذه الظاهرة من جذورها وتغذية الوطنية 
في نفوس الطلبة وتكثيف البرامج التي تبني أن الوطن فوق 
اجلميع، وأنه ال يتفرع بل كتلة واحدة ليس في التلفزيون 
فقط وإمنا في كل وسائل التواصل االجتماعي.. نسأل اهللا 

أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء.

مجموعة من املقوالت منها ما نقلتها كما كتبت، ومنها 
ما نقلت بتصرف، ومنها ما صغته بأسلوبي املتواضع، فهي 
تالمس واقعنا املعاصر، وبعضها ذو معنى عميق، حتتاج منا 
إلى التأمل والتفكر، أحببت أن أشارككم بها، لعل وعسى، أن 
تكون لنا بها عبرة وعظة. أود أن أنوه إلى أن هذه املقوالت 
التي أعجبتني غير منزهة من النقد واملالحظات، وميكن 
أن تتعارض مع أمور أخرى في احلياة، فاألمر فيه سعة، 
وهناك رأي وهناك رأي آخر، ومن املقوالت التي أعجبتني:
«كنا نضحي في سبيل القيم، واآلن نضحي بالقيم». 

«كن في عملك مخلصا وليس ذا مخ لص». 
في املصائب والشدائد تنكشف خبايا األنفس، منها من 

يزداد عطاء، ومنها من تشح نفسه ويزداد جشعا. 
ڤيروس كورونا الذي يقتل األفراد كشف لنا ڤيروس 

الفساد الذي يدمر البالد. 
عند حدوث األزمات تتنامى عند البعض الثروات وتظهر 

عند البعض اآلخر التضحيات.
قليــل من املال مع التدبير أفضــل من كثير من املال 

مع التبذير.
 التعليم الرسمي يعطيك وظيفة والتعليم الذاتي يعطيك 

ثروة. 
املاركات خدعة ابتكرها األثرياء لسرقة أموال األغنياء 

فصدقها الفقراء.
 اعلم إذا كان الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة. 

تفاضل املشــاريع املنجزة ومتيزها يكون باللمسات 
األخيرة.

 في احلياة نحتاج لهمة عداء املاراثون ال عدائي املسافات 
القصيرة.

كن متفائال فاملتفائل يجد في كل مشكلة حال، واملتشائم 
يجد في كل حل مشكلة.

ال ميكننا حل مشــكلة باســتخدام نفس العقلية التي 
أوجدت تلك املشكلة، ففاقد الشيء ال يعطيه.

 إذا ازداد الغرور نقص السرور. 
انظر إلى الدنيا اعتبــارا ال اغترارا، واعمل البر بدارا 

ال انتظارا. 
كنا نظن أن السعادة باألخذ، ولكن بعد البحث والتجربة 
تبني أن الســعادة بالعطاء، فاإلحســان إلى اخللق يجلب 

السرور والطمأنينة. 
كن كالغيث أينما وقع نفع.

لم تكن لــه كعمر ليكون لك كابــن عمر، فعظ الناس 
بأفعالك، كما تعظهم بأقوالك. 

اعلم أن الذنوب والعيــوب كحقيبة الظهر فأنت ترى 
حقائب غيرك وال ترى حقيبتك. 

ال تيأس فقطرات املاء تثقب احلجر، واحذر فاحلوادث 
مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. 
آفة العقل الهوى فمن عال على هوى عقله فقد جنا.

من يتهيب صعود اجلبال يعش أبد الدهر بني احلفر. 
أما تــرى البحر تعلو فوقه جيف وتســتقر بأقصى 

قاعه الدرر. 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن الســالمة فيها 

ترك ما فيها. 
إمنــا األمم األخــالق مــا بقيــت 

فإن هــم ذهبت أخالقهــم ذهبوا 
وإذا أصيــب القوم فــي أخالقهم 

فأقــم عليهــم مأمتــا وعويــال 
وفي اخلتام أقول، ابتســم فرزقك مقســوم وقدرك 
محسوم، وأحوال الدنيا ال تستحق الهموم ألنها بني يدي 

احلي القيوم.

التحديــات  تتوالــى 
اخلارجية والفنت الداخلية 
على وطننا الصغير في 
الكبيــر في  مســاحته، 

مواقفه.
الســياســـة  فـفـي 
اخلارجيــة، وعلى وجه 
اخلصــوص، تضغــط 
الكيان  التطبيع مع  رياح 
الصهيونــي، مع تكهنات 
مبشــروع «ناتو» عربي 
- إســرائيلي، ليكون في 
وجه املدفع خدمة للمصالح 
األميركية فــي مواجهة 
التغلغل الصيني والنفوذ 

الروسي.
الداخــل، حيث  وفي 
جتــري عمليات وصفت 
بأنها إصالحية في مواجهة 
الفســاد املستشري في 
جســد البالد، مما أشغل 
السوشــيال ميديا يوميا 
االتهامات  تبــادل  مبواد 
والتالســن بني أطراف 
السياسي  أقطاب املشهد 
احمللي، وعرض فضائح 
اختلــط فيهــا الكــذب 
والتدليس مــع احلقائق، 
والصاحلني مع الطاحلني، 
كل يجر النار إلى قرصه، 
حلشد املؤيدين، إمعانا في 
إدانة املتهمــني، وتبريرا 

لساحة املدانني.
حالــة طبيعية  وهي 
جتري مــع كل العمليات 
العالم  التغييرية في بالد 
بني احلرس القدمي واجليل 

اجلديد.
والسالح النافذ ضد تلك 
التحديــات اخلارجية هو 
التمسك بالوحدة الوطنية 
الثوابت  التــي قوامهــا 
اإلسالمية والوطنية ممثلة 
في الدستور نصا وروحا 
الشعبية  واحترام اإلرادة 
الكويتية التي أجمعت على 
استـقاللية القرار الكويتي، 
الـــــذي ال يــباع وال 
يشترى، في مواجهة العدو 

الصهيوني ومصاحله.
وفي الفنت الداخلية فكن 
كما قال أمير املؤمنني اإلمام 
علي گ: «كن في الفتنة 
كابن اللبون ال ظهر فيركب 
وال ضــرع فيحلب»، أي 
ابن ولــد الناقة الذكر، ال 
يكون قد كمل وقوي ظهره 
على أن يركب وليس بأنثى 
ذات ضرع فيحلب، وأيام 
الفتنة هي أيام اخلصومة 
بني منافسني، يدعو كالهما 
إلى حماية فساد! فأما إذا 
كان أحدهما صاحب حق 
فليست أيام فتنة، بل يجب 
الوقوف مع صاحب احلق، 
البالد وإظهار  إعزاز  في 

احلق.

فأنت عندما تربي طفال فإنك تصنع 
مستقبال مشــرقا وتقدم للوطن أروع 
وأعظم اإلنتاج، ذلك أن صناعة اإلنسان 
أصعب من صناعة البنيان، بل إن صناعة 
اإلنسان هي الصناعة احلقيقية لألوطان.
وعليه، فإننــا إذا ما أردنا أن نطور 
التعليم فالبد أن نقوم بإنشــاء وزارة 
لتربية ولتعليم الطفل بعيدا عن وزارة 
التربيــة والتعليم العالي من أجل تنمية 
الطفل جســديا وعقليا وحركيا ولغويا 

واجتماعيا.
هذه الوزارة - وزارة التربية لتعليم 
الطفل- ستؤهل الطفل للتعبير عن نفسه 
وعن خياالته وستكسبه املفاهيم واملهارات 
اخلاصة بالتربية الدينية واللغة العربية 
والرياضيات والفنون واملوسيقى والتربية 

الصحية واالجتماعية.
باختصار شــديد، إن إنشاء وزارة 
لتربية ولتعليم الطفل بات مطلبا وطنيا، 
فتطور املجتمعات يقاس مبدى اهتمامها 
بالطفل ومبدى اهتمامها بنظامها التربوي 
العصر ومع  مبا يتالءم ومســتجدات 

االنفجار املعرفي الهائل املتالحق.

األلم والتصميم واإلرادة القوية هو ما 
التي  للتحديات  للتصــدي  اليه  نحتاج 
يعرفهــا اجلميع وهي عوامل اخلطورة 
ما قبل حدوث املرض أو ظهوره وترتبط 
بسلوكيات األشخاص وميكن التصدي لها 
عندما نكون قادرين على الرؤية والتمييز.
وأين املتخصصون في السلوكيات 
من وضع وتقييم برامج التوعية الصحية 
والتصدي لألمراض املرتبطة بالسلوكيات؟ 
السلوكية من  العلوم  وأين تخصصات 
برامج التدريب والتعليم املستمر وبرامج 
املسوحات الصحية املجتمعية وبرامج 
اإلعالم الصحي املبنية على املعرفة واألدلة 
العلمية والتي بال شك تزداد احلاجة لها 
يوما بعد يوم بســبب ارتفاع معدالت 
السلوكيات الضارة بالصحة مثل اخلمول 
البدني والتدخني والتغذية غير الصحية 
وما تؤدي إليــه من أمراض مزمنة مثل 
القلب والســرطان والسكري  أمراض 

واألمراض التنفسية؟
أم أننا ننتظر رؤيــة التاج املرصع 
باألحجار الكرمية والالمعة على رؤوس 
األصحــاء ونتصور معهــا في لقطات 

تذكارية قبل التحرك وااللتزام.

ودورها في  مساندة احلكومات للتخفيف 
من وطأة  األزمات،  كما أن التخصصات 
اإلنسانية ذات العالقة بدراسات املجتمع 
املدني وكوادرها البشرية، والتي تكفل 
 اخلروج بدراسات رصينة، متوافرة بكثرة 
في الكويت، مع سهولة جذب كفاءات أو 
استثمار الكفاءات املوجودة داخل البالد 
من مختلف اجلنسيات، حتى  في املجال 
البحثي التطوعي في مختلف القطاعات، 
وال يغفل وجود هامش كبير من احلرية 
في الكويــت، والذي أتاح املجال لتنفيذ 
بعض مشاريع استطالعات الرأي العاملية، 
مثل البارومتر العربي والذي تشــرفت 
باإلشــراف عليه مرتني لصالح جامعة 
 ،Princeton University برنستون األميركية
والتي تناولت بعض أســئلتها املجتمع 
املدني واخليري والثقة به، والتي تشكل 
بدورها سالسل زمنية للمقارنة وليست 

مجرد مشروع واحد.
وقد بات الضعف في الدعم املوجه إلى 
بحوث املجتمع املدني دافعا إلى ضرورة 
تغيير مزاج  املتبرع وإقناعه بأهمية دعم 
هذه البحوث، فضال عن مجمل القضايا 
واملستجدات التي زادت من أهمية بحوث 
العمل املدني، كما ينبغي أن  ودراسات 
يكون هناك اعتراف أكبر باملجتمع املدني، 
خاصة بعد جائحة كورونا، نظرا ملا قدمه 
للمجتمع والسلطات، وان  من مساندة 
ينعكس هذا االعتــراف على مزيد من 

الدعم لبحوث املجتمع املدني. 

الدكتوراه، فهذا الوطن يحتاج إلى احلرفيني 
املهنيني كحاجته للعلماء واملعلمني.

وزارة لتعليم الطفل: الطفل هو البذرة األولى 
لنمو املجتمع، فإذا مرت مرحلة الطفولة 
بسالم فهذا الوطن سينتعش وسيعيش 

بسالم.
ففي هذه املرحلة تنمو اآلمال وتتبلور 
في ذهن الطفل وتنمو مواهبه ويكتشف 
إبداعاته، لذلك اهتمــت الدول املتقدمة 
بالطفل اهتماما بالغا وجعلته في املرتبة 

األولى من ضمن اهتماماتها.

منظور جديد ملواجهتها بعد تقييم معدالت 
انتشارها وعوامل اخلطورة من خالل 
مسوحات صحية استباقية وليس فقط 
دراسة إحصائيات األمراض التي ال تعبر 
عن مســتويات الصحة وجودة احلياة 
التي نتطلع إلى حتقيقها ضمن مسيرة 
األهداف العاملية للتنمية املستدامة التي 
العالم بالعمل على حتقيقها  التزم قادة 
منذ قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
في سبتمبر ٢٠١٥ وقد كان الهدف الثالث 

يتعلق بالصحة.
الطريق طويــال وحتمل  فمــازال 

السابقة إلى جعل هذا القطاع غير جذاب 
للباحثني في الكويت.

وفي املقابل، فإن لهذا القطاع فرصا 
عديدة ينبغي اقتناصها، حيث تتوافر منح 
بحثية متنوعة من خالل بعض اجلهات، 
العلمي  للتقدم  الكويت  ومنها مؤسسة 
والقطاع  اخلاص والشــراكة بني بعض 
اجلهات احمللية وجهــات دولية بحثية 
مثل هارفارد وكلية لندن لألعمال التي 
تتلقى أمواال من الكويت، وهناك  العشرات 
من البحوث املشتركة مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، وقد باتت هناك حاجة 
ملحة إلى إعداد دراسات أكثر تخصصا، 
املدني،  للمجتمع  أعمــق  لتحقيق فهم 
 وبالذات بعد أن  ظهــر الدور احملوري 
الذي ميكن ملنظمات املجتمع املدني، ومنها 
 املنظمات اخليرية، أن  تلعبه في األزمات 
كاحلروب والكوارث، كجائحة كورونا، 

والتضحيــة، بل ويتعلم فــن االنتماء 
للجماعة والعمــل بروح الفريق الواحد 
بعيدا عن األنانية، ويتعلم أن شر األعمال 
التي يقوم بها التلميذ أو الطالب هي الغش 

ألنه قتل لألوطان.
في هذه املرحلة العمرية املرنة يتعلم 
الطفل أن اإلنسان طاقات متعددة ومواهب 
متنوعة، وليس شرطا أن نتفوق جميعا 

علميا، بل ميكننا أن نتفوق مهنيا، 
الطفــل حب الصنعة  وبذلك يتعلم 
واحلرفة وأنها ال تقل أهمية عن شهادة 

األصحاء من جانب املرضى؟
كلها ما زالت أسئلة حتتاج إلى إجابات 
ممن يتحدثون عــن اخلطط والبرامج 
الواقع يتحدثون  بينما فــي  الصحية، 
فقط عن عــدم اإلصابة باألمراض فقط 
وليس عن الصحة مبفهومها الشامل الذي 

يتجاوز اخللو من األمراض.
ويجب أن يكون واضحا في السعادة 
واالبتسامة الدائمة ونشر األمن واألمان 
وليس فقط التوقف عن تعاطي األدوية 
ألمراض نشــأت بسبب سلوكيات غير 
صحيــة يعرفها اجلميــع وحتتاج إلى 

 املدنــي، كما ال تتوافر فرص للمنح مبا 
يكفي الستدامة البحوث والفرح واالكتفاء 
بالبحوث الوحيدة، وهو ما أدى إلى ضعف 
االبتكار البحثي داخل املؤسسات، أما تلقي 
التمويل من اخلارج حتى لغايات البحث 
العلمي فهو غير متاح في الكويت، كما 
يؤخذ على املؤسسات البحثية القائمة في 
الكويــت أنها لم تقترب ولم تتعاون مع 
الباحثني في مجال املجتمع املدني بالشكل 
الالئق، فلم توجد جوائز وال فعاليات وال 
 شراكات لبحوث املجتمع املدني مبا يتوافق 
القطاع،  مع حجم املوارد املوجودة في 
رغم وجود جوائز مميزة تقدمها بعض 
اجلهات كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
يضاف إلــى ذلك عــدم االعتراف 
بدراسات وبحوث املجتمع املدني كمجال 
عابر ومستوعب للتخصصات يؤثر  ويتأثر 
بها،  وفي اجلملة، أدت مجمل التحديات 

تطوير التعليم ال ميكن أن يبدأ من 
املرحلة الثانوية أو اجلامعية، بل يعتمد 

على اللبنة األولى في حياة الطفل. 
تطوير التعليــم ال يكون بعيدا عن 
الطفل وعن مرحلة الرياض وعن املرحلة 

االبتدائية.
في مرحلة ريــاض األطفال تتكون 
شــخصية الطفل حيــث يتعلم مبادئ 
األخالق التي ستنمو معه سنة بعد سنة 
عبر مراحل حياته العلمية إلى أن يصل 

إلى املرحلة اجلامعية.
واحلقيقــة التي يجــب أن يدركها 
املسؤول في وزارة التربية أنه ال تطوير 

للتعليم بعيدا عن األخالق.
فهذه األخالق يكتســبها الطفل من 
مرحلة رياض األطفال حتى وإن أهمل 
الوالدان في تربية أبنائهم وتركوهم لأليدي 

العاملة في املنزل.
الطفل خامة لّينة: الطفل خامة مرنة وعجينة 
لينة ميكن للتربوي أن يشكلها بكل سهولة 
في مرحلة رياض األطفال وفي املرحلة 
االبتدائيــة، فيتعلم الطفل معنى حتمل 
املسؤولية والصدق واإليثار واإلخالص 

هل الصحــة كما علمونا قدمياً أنها 
«تاج على رؤوس األصحاء وال يراه إال 
املرضى»، أم أن الصحة أكبر من ذلك التاج 
مهما كانت قيمته أو قيمة األحجار الثمينة 
التي ترصعه وهو ما ال ميكن تقديره؟ 

وملاذا نهدر قيمة تلك الثروة بسلوكيات 
ضارة بل ومميتــة أحيانا مثل التدخني 
والغذاء غير الصحي والسمنة وزيادة 
الوزن واخلمول البدني، وهي أمور يراها 
اجلميــع وال تقتصر رؤيتها فقط على 

املرضى؟
وكيف ميكن قياس مستوى الصحة؟ 
هل هي قياس ملموس أو محسوس أو 
قياس معنوي؟ وهل توجد لدينا مقاييس 
حساسة وعلمية عن الصحة ومدى التمتع 
بها، أم أننا نكتفي فقط بأن عدم الذهاب 
للطبيب وعدم تعاطي األدوية يعني التمتع 
بالصحة وجودة احلياة بالرغم من أن كبار 
العلماء في مراكز البحوث ومعاهد الصحة 
ما زالوا يعقدون املؤمترات وحلقات النقاش 
للوصول إلى مفهوم جودة احلياة والتمتع 
بالصحة عند احلديث عن الصحة كمحرك 
رئيسي للتنمية الشاملة ومدخل للسعادة 
بعيدا قليال عن رؤية التاج على رؤوس 

سعدت باملشاركة في املؤمتر العاملي 
اخلامس عشر للجمعية الدولية ألبحاث 
 International society for  القطاع الثالث
third-sector research    (ISTR) ، وهــي 
جمعية دوليــة كبرى تعمل  على تعزيز 
البحث والتعليم فــي مجاالت املجتمع 
املدني والعمل اخليــري والقطاع غير 
 الربحي، وقد كانت فرصة مميزة لتناول 
موضوع حيوي وشائك في آن معا  في 
جلسة بعنوان «دراسات املجتمع املدني 
في الشرق األوســط وشمال أفريقيا: 
بني التنظيم احلكومي واملســاءلة أمام 

املجتمعات».
فعلى صعيد التحديات، تعاني دراسات 
وبحوث املجتمع املدني في الكويت من 
أو قواعد  املنشــورة  املعلومات  نقص 
البيانات األساسية التي ميكن االرتكاز 
إليها للمزيد مــن البحوث،  وأذكر أثناء 
كتابة التقرير اخلاص بالكويت في مؤشر 
العطاء اخليري العاملــي لصالح جامعة 
انديانا األميركية حالة االرتباك واحليرة 
واجلدل الذي دار  حول توافر املصادر 
وإجراء بعض التقديرات  للتعويض في 
نقص البيانات، والذي يعود بدوره إلى 
صعوبة احلصول على املعلومات سواء 
من السلطات أو مؤسسات املجتمع املدني 

نفسها!
من جهة أخرى، فإن هناك نقصا في 
التمويل للجهات البحثية، أفضى إلى غياب 
املراكز املتخصصة في بحوث املجتمع 
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