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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق أول م.الشيخ 
أحمد النواف مبناسبة تقلده احلكومة األربعني، متمنني أن يتمكن 
من إكمال نهضة وحضارة الكويــت وازدهارها واحلفاظ على 

إرث األجداد.
هذا، ونتقدم لسمو الشيخ صباح اخلالد بجزيل الشكر واالمتنان 
على كل ما قدمه للكويت وأهلها، فاهللا ومالئكته واملؤمنون شهدوا 
على عطائه وإخالصه وتفانيه والتضحيات التي قام بها سموه 

من أجل الكويت وشعبها.
ونتمنى في هذه املرحلة املقبلة أن تشــهد البالد االستقرار 
السياسي املرجو في ظل حكومة الشيخ أحمد النواف، ذلك ألن 
البعض كان يقول إن أسباب األزمة السياسية التي اعترت البالد 
كانت بسبب شخص الرئيسني، فها هو سمو الشيخ صباح اخلالد 
ترك رئاسة مجلس الوزراء وبقي معالي رئيس مجلس األمة الذي 
أتى من صناديق االقتراع وباختيــار أبناء الدائرة الثانية، وهو 
بالتالي قد يعود للبرملان وال أحد ميلك أن يعينه او يقيله، والسؤال 
متى ما عاد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن هل ستعود األزمة 
مجددا للساحة السياســية؟ فهو قد يعود لرئاسة مجلس األمة 
حتى مع عدم تصويت احلكومة له، فاألغلبية البرملانية هي التي 

حتدد من سيفوز مبقعد الرئاسة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه األمور ال تســمن وال تغني من 
جوع فما يحتاجه املواطن ال يتعلق بشــخوص الرئيســني، بل 
نتمنى من مجلس األمة املقبل أن ميد جسور التعاون مع احلكومة 
لتسوية ما يؤرق قضايا املجتمع الكويتي ومنها الغالء وارتفاع 
اإليجارات وجتنيس أبناء الكويتيات ومن يستحق من فئة غير 
محددي اجلنسية، والتسريع في دفع عجلة النهوض العمراني في 
املناطق السكنية وسرعة إجناز األماكن الترفيهية ودعم التعليم 
وتســوية القروض وإيجاد حلول لها والكثير من القضايا التي 
تؤرق املواطن الكويتي والتي حقيقة عوضا عن أن تتم مناقشتها 
في مجلس ٢٠٢٠ انشغل عنها باستجوابات وشخوص الرئيسني.
فأنا أمتنى حقيقة أن يفوز مبقعد البرملان أشخاص يفكرون 
في معاجلــة قضايا وهموم املواطــن الكويتي بطرق ال حتمل 
في طياتها هجوما واســتجوابات بل من خالل عقد االجتماعات 

وتشكيل اللجان.
هذا فضال عن أن اللجنة التشــريعية في مجلس األمة لديها 
الكثير من القوانني التي بحاجة إلــى غربلتها وإعادة صياغتها 
لتتماشى مع شرع اهللا ونهج وإيقاع احلياة السريع اليوم، فهناك 
الكثير من القوانني بها العديد من الثغرات وقد صيغت في فترة 
حتى قبل أن تظهر احلكومــة اإللكترونية، وعليه فإن القوانني 
املاضية البد أن تعاد صياغتها لتتكيف مع الوضع الراهن وإلغاء 

ما هو غير هام وغير مجد.
هذا فضال عن جلنة شؤون املرأة واألسرة، فهذه البد أن تعنى 
أكثر بقضايا املرأة واألســرة بصورة أكبر، فهناك هموم للمرأة 
الكويتيــة ليس فقط في جتنيس زوجها وأبنائها غير الكويتيني 
بل ما يهدد كيانها ومستقبلها وإيجاد آليه حتد من العنف الواقع 
عليها، فكثر من رحن ضحايا عنف أسري وقتل، وهذا بالتأكيد 

بحاجة الهتمام من جلنة املرأة واألسرة.
هذا فضال عن جلنة الظواهر السلبية التي البد أن تكون اليوم 
موجودة بصورة فاعلة أكثر ممــا مضى وباألخص مع املناداة 
باملثليــة، ودعمها من قبل بعض اإلعالم الغربي، وهو الذي البد 
أن تتصدى له اللجنة واملجتمع حتى ال تنتشر هذه الظاهرة في 
املجتمع الكويتي، والبد من محاربتها امتثاال ألمر اهللا ســبحانه 
وتعالى حتى نحمي املجتمع من لعنة اهللا في حال، ال سمح اهللا، 

ما انتشرت هذه الظاهرة بصورة أكبر.
لذا نتمنى حقيقة أن يوفق اهللا اجلميع ليعم االزدهار.

«الركادة أو التكانة» تعني الثقــل والعقل أي التروي والصبر 
املوضوعي قبل إبداء الرأي املسبق واألحكام املسبقة سواء باإليجاب 
أو بالسلب، وتعني كذلك قياس جميع األمور في ميزان العقل، ما لم 
يكن هناك نقل من الكتاب والسنة في حالة األمور الشرعية، حسب 
املوجبات الدنيوية، أو من الدستور والقانون في حال تنظيم املعامالت 

والتعامالت بدولة املؤسسات، وعلى حسب املقتضيات الدنيوية.
الركادة والتكانة والثقل والعقل هي فواصل وفياصل بني احلق 
والباطل، بني التعاطي املوضوعي والعبثية، سواء املمنهجة أو الفوضوية.
الركادة والتكانة والثقــل والعقل هي أدوات ومعطيات صاحلة 
لكل إنســان ولكل زمان ومكان، صاحلة للصغير والكبير، صاحلة 

لألفراد واجلماعات، صاحلة للعوام واخلواص.
الركادة والتكانة والثقل والعقل هي أيضا تصرفات وسلوكيات 
وممارســات وقيم أخالقية عامة جدا، وتعنــى بكل مناحي احلياة 
وشؤونها السيما الشــؤون السياسية بكل تصوراتها وتقاطعاتها 

والتزاماتها وإلزاماتها.
بالطبع، النظر إلــى تبعات وتأثيرات هذه التصرفات األخالقية 
واحلكــم عليها أعتقد أنه تنطبق عليه مقولة «املســاءلة على قدر 
املســؤولية»، مبعنى أنه يجب- بناء على هذه املعايير- عدم انتقاد 
العوام بحجم انتقاد اخلاصة من نخب املجتمع الفكرية والسياسية.

فإذا أخذنا األعذار والتمسناها لعامة الشعب خاصة في الشؤون 
السياســية والفكرية، فإنها تنهار وتتالشى أمام النخب السياسية 

وقادة الفكر والرأي في كل املجتمعات.
 الكثير من العامة وفي كل مــكان وزمان وعبر التاريخ كله ال 
يؤخذ عليهم تفكيرهم بطرق ساذجة وسطحية وال يؤاخذون كثيرا 
بأفعالهم العفوية وال بردود أفعالهم االرجتالية، لكن هذا التساهل 
- نوعــا ما - جتاه العامة غير متاح وغيــر متوفر للخاصة وقادة 
الفكر والرأي والسياســة، فعلية القوم أو (املأل) لهم ميزات عالية، 
وعليهم بقدر علو ميزاتهم مسؤوليات ومؤاخذات عالية جدا أيضا، 
فهم من يفترض أنهم من يشــكلون السياسات العامة والتوجهات 
االســتراتيجية ويوجهون الرأي العام في دولهم، وهم من بيدهم 

احلل والعقد بشكل أو بآخر.
اخلاصة من النخب الفكرية والسياســية دائما أعباؤهم كبيرة 
وأدوارهم محورية ومهمة ومؤثرة، هم دائما مؤمتنون ماديا ومعنويا 
وتوجيهيــا على القضايا الوطنية واملصالــح العليا للبالد والعباد 
ويجب على كل منهم في مثل مقامهم عدم تطويع أدوارهم ألهوائهم 
ومصاحلهم اخلاصة والشخصية، فهم إن أحسنوا عملهم حسنت 
أوطانهم وحتسنت أحوال مواطنيهم، وإن فشلوا فشلت مساعيهم 

وذهبت ريحهم وتشتت أعمالهم وآمالهم.
يجب على قادة الفكر والرأي والسياسة عدم انتهاج مبدأ املعارضة 
واالحتجاج املستمرين وغير املوضوعيني ألجل املعارضة واالحتجاج 
فقــط، ألن هذا األمر يدخلنا في أمر من أمرين ال ثالث لهما، وهما: 
إمــا أن يكون أمرا نابعا من أجنــدات وأغراض أخرى ال عالقة لها 
باملصلحة العامة، وتقصد إقصائي رافض لآلخر متاما، أو نابع عن 

جدل نابع عن جهل وعدم دراية وعدم أهلية وكفاءة.
كما يجب لنخب الفكر والرأي والسياســة عدم إعطاء صكوك 
الغفران أو التزكية مســبقة (الدفع) لألعمال أو للجهات أو لألفراد 
على حد سواء، خاصة لألشخاص قبل تسلمهم مهام وظائفهم وقبل 
جتربتهم واختبار قدراتهم واكتمال أعمالهم، مهما كانت مؤشراتهم 
الشخصية أو العلمية أو العملية السابقة مرضيه وإيجابية. وبكل 
تأكيــد، ال يليق بهم التطبيل والتهليــل الغوغائي إطالقا، ألن هذا 
التطبيل إن جاز جدال للعامة والدهماء، فإنه ال يجوز ملن يعتبرون 

من نخب وفعاليات وقيادات املجتمعات.

أميــري كرمي  صدر مرســوم 
الفريق أول متقاعد الشيخ  بتكليف 
فريق متقاعد أحمــد نواف األحمد 
الصباح، رئيسا ملجلس الوزراء، وهو 
نعم االسم ونعم املسمى، بشهادة كل 
أهل الكويت ديرة وإدارة عليا رسمية 
جليل جديد، وخبر سعيد يعلمه أهلها 
كأسرة مترابطة، حكاما ومحكومني، 
يترقبون ما يدور منذ ذلك املرسوم 
املبارك، وينتظرون حل مجلس األمة 
لوقف التوترات خالل آخر السنوات 

البرملانية.
وقد جاء ذلك وأوضحته كلمة قائد 
املسيرة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، والتي ألقاها نيابة عن 
سموه سمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، وكانت حتمل معنى 
«آخر الدواء الكي!» أمال في أن تسير 
األمور أفضل مما يدور وسط أجواء 

معتمة مظلمة.
وهنا نتذكر هدي اخلالق عز وجل 
إذ يقول: (وال تنسوا الفضل بينكم). 
فكل الشكر ملن حسمها، وكذلك ملن 
برز بالصورة تفعيال وعمال مبضامني 
التوجيهات السامية، وترشيحا الحقا، 
وتكليفا الئقا أراح أهل الكويت األسرة 
الواحدة، بتفاعل ملستقبل زاهر كما 
توقعتــه الكلمات الســامية للحاكم 
واحملكوم، ملخصها بإذن اهللا «الكويت 
بخير، ال كما ظن البعض تشاؤما أنها 

ليست كذلك».
واألمثال تقول: «تفاءلوا باخلير 
جتدوه» يا اهللا واهللا ولي الصاحلني، 
كل وقت وحني، ولنشد احلزام للعمل 
املنتــج وليس عبث الــكالم الهدام، 
ومن ال يعطيه ذلك فهو صوت هالك 
للعقاب  القادمة  االنتخابات  للساحة، 
والثواب، أشدها حكمة «اتق الشريف 
الواعي شاهد  فالعالم  إذا أحرجته»! 

على ذلك.
ونكرر الدعوات واملباركة لرئيس 
حكومة كل نسيج الكويت وقدوة أهلها 

ذوي اخللق واألمانة ليوم الدين.

نسبة الطالق في الكويت مرتفعة، 
وتنذر باخلطر على األجيال القادمة، 
إذا لم تتحــرك احلكومة ممثلة في 
وزارة الصحة وتصدر قانون الفحص 
بقانون  الزواج، أسوة  النفسي قبل 
الفحص الطبي قبل الزواج الذي يهدف 
إلى حماية ووقاية الزوجني املقبلني على 
الزواج من األمراض الوراثية واملعدية 
واخلطيرة، وكذلك حماية األطفال من 
عواقب ومخاطر تلك األمراض الوراثية 

واملعدية.
لذا، أناشد وزير الصحة باإلسراع 
في إقرار قانون الفحص النفسي قبل 
الزواج، ألن األمراض النفسية ال تقل 
خطورة عن األمراض الوراثية واملعدية.

ومن األمراض النفسية التي تؤثر 
ســلبا على احلياة الزوجية، الغيرة، 
السريع،  الغضب  الشــك املرضي، 
االكتئاب، الوسواس، الكذب، السرقة، 

الكره، احلقد، احلسد، النرجسية.
وتعتبر النرجسية مرضا نفسيا 
يتميز مبســتوى عال مــن الغرور 

واألنانية وعشق الذات.
وتذكــر د.أســماء قنديل بعض 
صفــات الزوجة النرجســية، منها: 
املاركات  طماعة غير قنوعة، تعشق 
واملالبس غالية الثمن، طلباتها أوامر، 
مثيرة للمشــاكل دائما، لكنها تلعب 
دور الضحية باقتــدار، تهتم كثيرا 
بجمالها ومظهرها اخلارجي، خالية 
من املشاعر والعواطف، قاسية القلب، 
تتظاهر بالتدين خلداع الناس، متدح 
نفســها كثيرا، وعندنا مثل كويتي 

يقول: «مداح نفسه يبيله رفسة»!
هــذه بعــض صفــات الزوجة 
النرجسية وبالتأكيد جندها عند الزوج 

النرجسي كذلك.
لذا، نطالب حكومتنا املوقرة ممثلة 
في وزارة الصحة العامة باإلسراع في 
إقرار قانون الفحص النفسي للمقبلني 
على الزواج، وذلك ألهميته القصوى 
على استقرار احلياة الزوجية، وحلماية 
الغالني من عواقب ومخاطر  أطفالنا 

األمراض النفسية.
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.

للمقبلني على  نصيحة  اقرأ واتعظ:  ٭ 
الزواج: عليكم بالفحص النفسي أوال، 
والفحص الطبــي ثانيا، ملصلحتكم 

ومصلحة أوالدكم.

نتمكن مــن حتقيق ذلك إال من خالل 
طالب صحي. والبيئة املدرســية هي 
تداخل العوامل الطبيعية والبيولوجية 
واالجتماعية وال تقتصر على املباني 
واملالعب والساحات وتشمل سنوات 
للتدخل في  الدراســة فرصا مالئمة 
العديد من املشــاكل الصحية بشكل 

فعال واقتصادي.
واملدارس بإمكانها إدخال املفاهيم 
الصحية إلى املجتمع احمليط بها من جهة 
وأن تدفع هذا املجتمع لتأييد السياسات 
واخلدمات التي تعزز الصحة من جهة 
أخرى. لذلك فإن سنوات الدراسة تقوم 
بإعداد اإلنســان من جميع النواحي 
اجلســدية والنفســية واالجتماعية 
والبيئية، فهي تلعب دورا مهما لتحسني 
صحة األجيال وسلوكياتهم واعتمادهم 
على أنفسهم من خالل تنمية مهارات 

حياتهم.

توب، إلى جانب تنظيف برادات املياه 
دوريا وتوفير كؤوس للشرب تساند 
مطارات املياه التي ال تكفي إال لشربة 

واحدة.
يا وزارة التربية.. الصيف فرصة 
للعمل ال للنوم، فسارعوا للتعاقد مع 
الشركات، وحتسني الواقع التعليمي 

احلكومي.
بعض املسؤولني في التربية لديهم 
أعلى مستوى،  مدارس خاصة على 
ومن مصلحتهم بقاء الوضع على ما 
هو عليه، وانحداره إلى األسوأ، وهؤالء 
عليهم من اهللا ما يســتحقون إن لم 
يخافوا اهللا فينا وفي أبنائنا وبناتنا.

الكويــت تبني جامعات  أخيرا.. 
ومدارس وجسورا وطرقات خارج 
أســوار دولتنا، هل يعقل أن تبقى 
مدارسنا في احلضيض؟! هناك أموال 
تصرف من فائــض امليزانية العامة 
لألعمال املمتازة، أليس إصالح واقع 
مدارســنا أولى! املطلوب من وزير 
التربية زيارات مفاجئة ال أن ميضي 
إلى مكان مت جتهيزه الستقباله، ليرى ما 
يحب أن يراه، في حني املدارس احمليطة 
في أسوأ حال، وليت مسؤولي الوزارة 
يسألون أنفسهم لو أن حماماتهم تركت 
لفترة طويلــة دون تنظيف فكيف 

سيكون حالها؟!

تشخيص مشكلة املخدرات بشكلها 
الصحيح تدلنا إلــى األمناط الثقافية 
للقيــم واملعاييــر االجتماعية ومدى 
االنخــراق عنها حتى نبــدأ بوضع 
األسس الصحيحة للعالج، وقبل ذلك 
ندرك أيضا أن التشخيص الصحيح 
يعتمد على قدرة عقولنا على االستدالل 
واإلنتاج، ويقودنا إلى عوامل ومسببات 
املشكلة بهدف عالجها بالطرق املناسبة، 
وهو بذلك أي التشخيص يقودنا إلى 
معرفة الدوافع والســلوك اإلنساني 
وأوجه القصور ويعطينا أيضا ومينحنا 
القدرة على التدخل في التأثير لتعديل 
املوقف الــذي يتضمن جوانب ذاتية 

وبيئية.
باختصار شــديد التشخيص له 
خصائص ميكــن أن تفيدنا أوال في 
فهم مشكلة املخدرات في الكويت من 
خالل: فهم طبيعة املشــكلة وأبعادها 
االجتماعية والنفسية واالقتصادية، 
ماهيتها، العوامل احمليطة بها، ما الذي 
ميكن أن نعمله أو نغيره أو نعدله، هذا 
ما ميكن أن نعتبره اللبنة األولى في 
بناء إستراتيجية فهم طبيعة مشكلة 
املخدرات وعالجها، بدال من أن نبكي 

أبناءنا ونندب القهر واحلسرات.

واالبتكار لتحقيق التنمية الشاملة.
وإن املــدارس تعتبر بيئة خصبة 
الحتضان بذور الصحة وتوفير عوامل 
النمو الصحي لها ثم يأتي احلصاد في 
ثمار طيبة وهم أبناء الوطن ورصيده 
لتحقيق التنمية املستدامة، حيث إن هدف 
العملية التربوية هو طالب املدرسة ولن 

وحمل أطنان من الورق على ظهور 
يا وزير  أبنائنا حتولت احلمامــات 
التربية إلى أوكار للتحشيش وتعاطي 
املخدرات والدخان، وانتقلت األمراض 
أبنائنا  وانتشــرت، وانحنت ظهور 

وأصيبوا بالديسك.
املطلــوب حل هــذا امللف فورا 
واستجالب عمالة فنية أو التعاقد مع 
شركات متخصصة تخاف اهللا إلنهاء 
هذه املهزلة، وتخصيص عمالة دائمة 
لتنظيف احلمامات والفصول يوميا 
وتوزيع املعقمات، وإقفال الفصول غير 
الصاحلة للدراسة واستبدالها مببان 
حديثة وتقنيات متطورة في التعليم 
شعارها التكنولوجيا والتدريس من 
خالل السبورة الذكية واآليباد والالب 

مبن استطعنا إنقاذهم أو أولئك الذين 
ذهبوا إليها طواعية!

السبب: بالتأكيد «حسب اعتقاد كاتب 
السطور» أن هناك خلال في تشخيص 
أسباب هذه املشكلة، هذا إذا كان اإلخوة 
املعنيون يقومون باســتخدام طرقا 
علمية في البحث عن أسباب املشكلة 
في أداء عملهم، فإذا كانوا كذلك فالبد 
من القيام باستخدام ذلك التشخيص 
العلمي الصحيح الذي يتوسط عمليتي 
الدراسة والعالج وحتديد طبيعة املشكلة 
ونوعيتها عندنا ومن بلوغ االستدالل 

واالستنتاج املنطقي.
والشخص الفاهم يدرك أيضا أن 

العائــد واملردود  وكم ســيكون 
اإليجابي من زرع بذور الصحة في البيئة 
التعليميــة ليكون احلصاد أجياال من 
األصحاء حتتاج اليهم الدولة وميثلون 
العنصر الرئيســي في خطط التنمية 
وبرامج عمــل احلكومة القادمة وهي 
حكومة استشراف املستقبل واإلبداع 

الــوزارة اإلذن بالتحــرك، لو كان 
أبناؤكم فــي هذه الفصول ويعانون 
لرمبا حتركتم، أمراض تنتشر بسبب 
املتكدســة  القذرة واملياه  احلمامات 
لشــهور في البرادات التي ال تشهد 
أي عملية تنظيــف وتعقيم وفلترة 

مع بداية العام.
الوضوء ودخول  أبناؤنــا  حرم 
احلمامات لقضاء احلاجة واجللوس 
في أجواء إيجابية حتفز على الدراسة، 
وســدد البعض من جيوبهم للعمالة 
املقهورة، هذا إن وجدت عمالة، فنهج 
الوزارة هو التسويف مليزانية جديدة.

وألننا ال نعتــرض على الوضع 
املــزري وتعطل كاميــرات املراقبة، 
التدريس  التقليدية فــي  والطريقة 

غير املختصني إلرضاء وإسكات فالن، 
استفحلت املشكلة، وزادت وحشيتها، 
لتبلغنا حينئذ نتائج األبحاث والدراسات 
عن ارتفاع مخيف بنســب التعاطي 
املؤامرة  واإلدمان، ويشــتد وطيس 
وتســقط الضحايا من فلذات أكبادنا 
«٨٠ حالة وفاة سنويا بسبب املخدرات»! 
وعظمت واشتدت اجلرائم كما ونوعا 
لتغيب علينــا صحيح تفســيراتها 
وأسبابها ودواعيها، لم نفلح إلى اآلن 
لبلوغ الواقعية احلقة ملعرفة أســباب 
تعاطــي املخــدرات التي تقــود إلى 
اجلرمية «ثلث اجلرائــم في الكويت 
سببها املخدرات»! وامتألت املصحات 

قد ال يختلف اثنــان على أهمية 
البيئة املدرسية لتعزيز الصحة سواء 
من حيث التوعية في السن املبكرة أو 
من ناحية النماذج الصحية في املدارس 
مثل التغذيــة الصحية أو الوقاية من 
احلوادث أو السلوكيات الصحية ونبذ 
العنف ولكن املناهج املدرسية هي مجال 
رحب لنشر مفاهيم تعزيز الصحة منذ 

بداية احلياة الدراسية.
املناهج فرصة مواتية  وقد تكون 
لدمج الصحة فــي العملية التعليمية 
من خالل مناهج دراسية حديثة تهتم 
بنشر املعلومات املبنية على الدراسات 
وتنقيــة املناهج من أي معلومات غير 
مؤكدة وغير موثقة بالعلم والدراسات 
العلمية، وقد يكون هذا التحدي له أولوية 
لدى املستشارين واخلبراء في الصحة 
والتعليم وهما جناحا التنمية الشاملة 

واملستدامة.

قدميا قالوا: «التعليم قبل الطعام 
والشراب»، فأمة بال علم ال قيمة لها بني 
األمم، ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية 
البد من وســائل مساندة ومشجعة، 
وهذا ما نعانيه في مدارسنا احلكومية 

التي طفح الكيل مما يجري فيها.
الطالب في بالدي يكابد معاناة ال 
تنتهي، ولو أن أحدهم قرأ مقالتي لظن 
أني أحتدث عن دولة فقيرة، واحلقيقة 
أننا في الكويــت، البلد الغني الثري 
الذي يعيش أبناؤه الرفاهية في بيوتهم 
والتعاسة في مدارسهم، ونحن خالل 
هذه العطلة ال نعلــم ماذا ينتظرهم 
من فصول بال تكييف، وحمامات في 
قمة القذارة، صنابير مكسرة، وأبواب 
مخلعة، وبرادات مياه أكل الزمان على 
محتواها وشرب فاستقر فيها ٤ شهور 

بال تنظيف.
ملفات مؤملــة وفاضحة عجزت 
وزارة التربيــة عن إيجاد حلول لها، 
وكل مسؤول يلقي بالالئمة على اآلخر، 
والضحية أبناؤنا، ال أبناء املسؤولني عن 
أبنائنا، الذين يحجزون ألبنائهم مقاعد 
في مدارس النخبة، ويسددون رسوما 
بأرقام فلكية، أما أبناؤنا فليبقوا حماة 

املدارس احلكومية ورعاتها.
هل ننتظر يا وزير التربية معجزة 
إلنهاء هذا امللف، وهل ننتظر يا وكيل 

٢١ ألفا من شــباب هــذا الوطن 
املدمنني على  مسجلون ضمن قائمة 
املخدرات «لنعي ما نقول.. مدمنني.. 
وليسوا متعاطني، وهنا الطامة الكبرى» 
لينضم إليهم آالف الشباب خالل عامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ لتحل علينا كارثة عظمى 
تفوق الكثير من الكوارث التي مرت 
على الكويت! وتتضاعف عندنا جرائم 
العنف وهدر دماء الشباب واستفحال 

السلوكيات الدخيلة علينا.
حتدثنا عن هذا األمر مرارا وتكرارا 
وقلنا قبل ســنوات تعدت العشر أن 
الكويت مســتهدفة من قبــل مافيا 
املخدرات ألسباب ال أود ذكرها، حتى 
بات األمر خطيرا جدا ال يقبل السكوت 
عنه، ويجب أن يحتل أول سلم اهتمامات 

اجلهات املعنية.
نعم حاولــوا، اجتهدوا، خططوا، 
اشتغلوا ونفذوا، والنتيجة فشل ذريع 
حتى بلغت العالقة الطردية ملدى خطير 
جدا ومذهل للغاية، إذ كلما زاد تشكيل 
اللجان باختصاصات هجينة وأهداف 
تبعدنا عن الغاية واملغزى، وأنشــأنا 
الكيانات بأسس وإستراتيجيات ذي 
هرم مقلوب، وصغنا األنظمة والقوانني 
دون دراسات واقعية، وجندنا البشر 

متنياتنا بالتوفيق حلكومة
الشيخ أحمد النواف
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احلكومي في التفاعــل مع كثير من 
التحليالت واألخبار املشاعة واملتداولة، 
شــكل بيئة خصبة لتنامي مثل هذه 
املشــاعر لدى اجلماهير املتعطشــة 
لســماع أخبار، أم هو غياب وتردي 
معظم األنشطة سواء كانت سياحية أو 
رياضية أو ثقافية وأوقات الفراغ أدى 
لتصدر النشــاط السياسي وسياسة 

نكد عليهم؟
ال يســتطيع أحــد أن ينكــر أن 
السياســيني هم من يقــرون النظم 
ومستوى اخلدمات التي نحصل عليها 
والقوانــني والتشــريعات التي تنظم 
مجتمعاتنا لكن ليس بهذه الدرجة من 
التحكم أو الســطوة لو لم يغب نظام 
إداري وحكومي، ويتفشى الفساد في 
اجلهاز احلكومي دون حساب وعقاب 
مع غياب التقدير واجلزاء للمستحقني.

فبني تقلب السياسيني وتعثر اجلهاز 
احلكومــي يبقى الشــباب في دوامة 
اخليبات واالستبشارات بالشخصيات 

السياسية.

االستمتاع بخيرات البلد والعيش براحة 
بال واستقرار نفسي والعمل والتركيز 
على بناء مستقبلهم العلمي والوظيفي 
واالجتماعي؟ ملاذا ال يخلو اجتماع في 
زوارة أو مسجد أو مطعم أو حتى في 
قروب واتساب من احلديث في األمور 
السياسية؟ ملاذا صار اجلدل والنقاش 
السياسي وحتليل الوضع احلالي لسان 

حال الكبير والصغير؟
 لرمبا غياب دور مركز التواصل 

والرياضيني وأعمالهم والتفاعل مع عالم 
من اإلجنازات والنجاحات والبطوالت 
والترفيه احلقيقي؟ كيف توجهت بوصلة 
االهتمام واإلعجاب والفخر والتشجيع 
واملتابعة باجتاه الشخصيات السياسية؟ 
ال أنكــر أنها قد تكون أحيانا حالة من 
الوعــي الشــبابي ومحاولة اإلصالح 
الــذي يصاحب األوضاع السياســية 
واالقتصادية وتردي بعض اخلدمات، 
الشــباب  أليــس األولى بهؤالء  لكن 

يحدثنا صديق كويتي يعمل ويعيش 
في بريطانيا عن بدء عملية الترشــح 
خلفا لرئيس الوزراء املستقيل بوريس 
جونسون وكيف بدأت بثمانية مرشحني 
إن لم تخني الذاكــرة قبل أن تصفى 
إلى مرشح ومرشحة، وأن من هؤالء 
الثمانية وجوها على الرغم من تاريخهم 
السياســي لم يتعرف هو سوى على 
ثالث أو أربع شخصيات سياسية رغم 
متابعته للشــأن السياسي البريطاني 
بحكم إقامته هناك! فالسياسيون في 
بريطانيا ليسوا جنوم املجتمع! حتسرت 
بعد حديثه كيف ينشغل معظم شبابنا 
وينقسم في معسكرات تتبع السياسيني، 
يصرفون من وقتهم وجهدهم في تبرير 
وتلميع جنمهم السياسي، من املسؤول 
عن دخول شــاب أو شابة في مقتبل 
عمره وأحيانا مراهق إلى هذا الوسط 
املليء بالقلق واخليبات والتناقضات، 
كم أشفق على جيل حمل الهم مبكرا.

كيف ترك الشباب متابعة املثقفني 
واملفكرين والعلماء وإصداراتهم والفنانني 

قلم ونون

جنوم اخليبات 
واالستبشارات!

 @Imandashtiiإميان حيدر دشتي


