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وقفة

د.طالل صالح الشيحة

التشكيلة الوزارية «اجلديدة القدمية» هي بطبيعة 
احلال تشــكيلة مؤقتة أو انتقالية إلــى أن تنتهي 
االنتخابات وتتــم مراجعة مخرجات االنتخابات ثم 
تبدأ عملية البحث املضني عمن يحمل مسؤوليات 
احلقائب احلكومية. في احلكومات السابقة كان من 
أصعب األمور على رئيس احلكومة هو إيجاد وزراء 
حلمل احلقائب احلكومية، وكان من أهم أسباب هذا 
العزوف عنــد غالبية من تعرض عليهم الوزارة هو 
اخلوف من احلرق سياسيا بسبب ضعف احلكومة 
آنذاك، وعدم وجود ضمانات حلماية من تعرض عليه 
الوزارة من املساءلة السياسية خاصة إذا كانت تلك 
املساءلة لتصفية حسابات أو بسبب تضارب املصالح 

أو أسباب أخرى غير جادة.
في السابق كانت احلكومات قوية بتضامنها مع 
وزرائها ودعمهم الال محدود ومساندتهم مهما كان 
الوضع السياســي القائم كمساءلة وزير أو لتقدمي 
قانون ما أو تقدمي مقترح من أحد الوزراء، فتجد كل 
الوزراء صفا واحدا في مواجهة االستجواب، أتذكر 
متاما حني كان املغفور له سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد رئيسا للوزراء وكان هناك تصويت 
علــى قانون مهم، كثر اللغط عليه وزادت الضغوط 
على بعض الوزراء من بعــض النواب، كانت قاعة 
عبداهللا السالم ممتلئة باجلمهور والصحافة وكان كافة 
أعضاء املجلس حضورا بانتظار دخول احلكومة إلى 
القاعة، وحانت الساعة وخرجت احلكومة من قاعة 
استراحة الوزراء يتقدمهم سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، ومبعيته كل أعضاء احلكومة وقتها، 
وكان املنظر أقل ما يوصف باملهيب، وكان وقع هذا 
التضامن أثناء ولــوج احلكومة للقاعة على النواب 
واجلمهــور والصحافة أن كان غالبية احلضور في 
حالة استحسان لهذا التضامن، فساد الصمت لبرهة 
ثم بدأ الهمس وتبادل كلمات الترحيب. الرسالة كانت 
واضحة بأن احلكومة متضامنة مهما حاول البعض 
التشكيك، أو حاول شق صفها حتى أثناء التصويت، 

للعلم احلكومة انتصرت في نهاية التصويت.
القصد: إن تضامن احلكومات ومتاسكها وتآلفها 
هو من أهم أسباب جناحها في أداء عملها وجناحها 
في إجناز مشاريعها وبرنامجها، ويبقى على رئيس 
الــوزراء دور مهم في اســتمرار حكومته باملتابعة 
واحملاسبة املستمرة دون مجاملة أو تراخ أو محاباة، 
كما يجب على الوزراء االلتفاف حول الرئيس دعما 
ووالء وإخالصا له وللقيادة وللوطن، وأال يخرج أي 
وزير عن هذا املثلث، لن أسهب في هذا األمر واحلر 

تكفيه اإلشارة.
سمو الرئيس نهنئكم على نيل ثقة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وسمو 
ولي العهد األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
ونتمنى لكم النجاح في مهامكم، ونتمنى من سموكم 
إعادة عادة قدمية كان يقوم بها شيوخنا وهي زيارة 
الدواوين لتكون قريبا من أبناء هذا الوطن، ولتسمع 

منهم ما ال يصل إلى مسامعكم.. ودمتم.

وأنت تخوض معركة احليــاة عليك أن حتاول 
كل الوقت أن تكون من «املبعدين»، عليك أن تعمل 
بعملهم، وتسير بحسب مســارهم، حتى تصيب 
ما أصابوا، فتنــال الدرجات العال واملنزلة الرفيعة، 
فأولئك (املبعدون عنها) قد نالوا الرضا فاستحقوا 
أن يبعدوا عنها، وعن عذابها الشديد، فهو إبعاد غير 
ذاك اإلبعاد البشري الذي ال قصد منه إال الشر، فقد 
يبطش اإلنسان ويحكم «باإلبعاد» على الغير والطرد 
من الديار جورا وظلما، فاإلنســان له يد متيل عن 

طريق احلق في أحيان كثيرة.. وكثيرة.
فما أحتدث عنه هو شيء مختلف، وقد يتساءل 
البعض عن أي «مبعدين» أحتدث، إنني في حقيقة 
األمر أحتدث عن املبعدين الذي ذكرهم اهللا في كتابه 

العزيز.. فقال سبحانه:
(إن الذين ســبقت لهم منا احلسنى أولئك عنها 

مبعدون).
فهذه اآلية الكرمية قرأها اإلمام في صالة املغرب 
وجعلني أغوص بالتفكير فيها، وأرجع إلى التفسير 
وأهله، وأحتقق من ذاك «اإلبعــاد» الذي ورد بها، 
وعلمت بأنه «إبعاد» إلى اخلير وليس إبعادا كإبعاد 
البشــر الذي يتخذونه من أجل التعزير والتعذيب 
وإحلاق الضرر، فهو «اإلبعاد» املبارك الذي يقود الى 
اجلنة، فاهللا سبحانه قد من على أولئك الذين (سبقت 
لهم) باإلبعاد عن جهنم ولهيبها والفوز باجلنة، فهو 
يعلم سبحانه بعلمه «الغيبي» أنهم من أهل الفضل 
وأهل العمل الصالح، فمن عليهم باجلنة وكتب لهم 
اإلبعاد عن النار، فما أجمل هذا «اإلبعاد» الذي مّن اهللا 
به عليهم، فهو إبعاد يدخل اجلنة ويباعد عن النار.

أيهــا الكرام، أريد أن أنتهز هذه الفرصة أيضا، 
وألفــت أنظاركم إلى جانب آخر، وهو جانب التدبر 
والتفكر في كتاب اهللا، فعلينا دائما ونحن نستمع 
الى كل آية كرمية، أن نتحقق وأن نتدبر في معانيها 
قدر اإلمكان، ونرجع إلى أهل العلم املختصني حتى 
نقف عند املعنى املراد منها بشــكل أوضح وأدق،، 
فاآليات الكرمية التي أنزلها اخلالق ســبحانه هي 
القانون الكامل والتام والذي يعلو كل قانون، والذي 
ال يلحقه النقص أبدا، فمن تعلق به كان أكثر حكمة 
وأكثر قربا من الكمال، فنحن مطالبون بالسير إلى 
الكمال ومداره، طوال تواجدنا في هذه احلياة، نعم 
أدرك وأعلم أننا لن نبلغ الكمال، ولكن املسير ومجرد 
املســير نحو الكمال هو أمر مندوب لنا، ولن نبلغ 
أوجه الكمال إال من خالل الشرب من املعني الصافي 
والينبوع املوصوف بالكمــال، وهو القرآن الكامل 

والتام، املنزل من اخلالق الكامل سبحانه.
فكل آية حتمل عبرة، وتوجيها، ونصيحة، ودعوة، 
وترغيبا، وترهيبا، وخيرا وفيرا ال حصر له، فانظروا 
إلى اآليات الداعية للخير ومتســكوا بها، واآليات 
الناهية عن الشر وجتنبوا نواهيها، ونسأل اهللا متام 

الفضل والنعمة والتوفيق.
بسم اهللا الرحمن الرحيم: (ال يأتيه الباطل من بني 

يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

العربي  ارتفعت أعــالم الوطن 
والبوسنة عالية، في دولة البوسنة 
الصديقــة وذلك فــي مهرجان ٤ 
أغسطس اجلاري، بتواجد مجموعة 
من دول مجلس التعاون اخلليجي 
وســط حشــد جماهيري شعبي 
ورسمي في افتتاح مركزها للسنة 
السادسة والذي تضمن كلمة د.جاسم 
الكندري، وحضــور مندوبني من 
التعاون اخلليجي  سفارات مجلس 
ومكاتب السياحة الصيفية واملوسمية، 
ومراكزها الصحية واملطاعم العربية 
والبوسنية، ورواد األطراف املدنية 
في سراييڤو التي ترحب بالبرامج 
املستمرة ٤ أيام كاألعوام املاضية.

وقد برزت سعادة اجلميع بالفكرة 
الراقية ملثل هذه املواسم السياحية ما 
بني الطرفني األقرب لعالم السياحة 
الراقية، وبــرز الود ما بني اجلميع 
احترامــا والتزاما مبجهود يتنامى 
مع مرور األعوام السابقة والالحقة 
على مدى قرابة ٢٠ عاما بعد بروز 
السالم في البوسنة من ويالت حروب 
عرقية مدمرة كادت تدمر األخضر 
واليابس، وكان للجانب العربي الدور 

األكبر في إخمادها.
كما ظهــر جليا تكاتف اجلميع 
بنسيج أطراف هذه املناسبة ونعيم 
سالمها واستقرارها بإذن اهللا، وطالب 
احلضور بعد شكر القائمني على هذا 
االحتفال السنوي برسم برامج أكثر 
رقيا، وأعم حتصيال ومتيزا مما هي 
عليه مبا يعود باملزيد من الفوائد على 
الطرفني مع التزام جماهير البلدين 
املطلوب منها،  باالحترام وااللتزام 
وقد أبدى املعلمون في البوســنة 
متيزا في ترحيبهم بضيوفها كما 
هو احلــال اآلن، وكانوا حريصني 
على حتاشي بعض السلبيات غير 
املقصودة من اجلانبني، سعيا ألن 
يكون لبلدهم السبق كقلعة سياحية 
ال يعلو عليها في القادم من األعوام، 

واهللا ولي الصاحلني.

الرشــيد.. خبرة  عبيد عبداهللا 
مصرفية مميزة تبلورت على مدى 
أكثر من ثالثة عقود، وجنح بفضل 
خبرته وكفاءتــه في أن يصبح من 
األعــالم الرائدة في قطاع الصناعة 

املصرفية السعودية.
حصل عبيد الرشيد على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من 
جامعة والية سان خوسيه في الواليات 

املتحدة األميركية عام ١٩٨٣.
املمتدة  العملية  وخالل مسيرته 
لنحو ٤٠ عاما شغل العديد من املناصب 
الهامة، ليصبح أحد الكفاءات املصرفية 
السعودية املميزة، حيث شغل منصب 
نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي 
الوطني للخدمات املصرفية اخلاصة 
وقطاع التجزئة ملدة ١٠ سنوات حقق 

خاللها جناحات كبيرة ومتعددة.
وإلــى جانب ذلك، فــإن خبرة 
الرشيد وكفاءته أهلته سابقا الختياره 
وبجدارة كعضو في مجالس إدارات 
عدد من الشركات السعودية الرائدة 
من بينها: شــركة «مــالذ للتأمني» 
وشركة «اخلطوط السعودية لهندسة 
وصناعة الطيران» وشركة «أسمنت 
تبوك»، وهو اليوم عضو مجلس ادارة 
الدكتور سليمان احلبيب  مجموعة 
للخدمات الطبية، ويشغل إلى جانب 
نائــب رئيس مجلس  ذلك منصب 
اإلدارة لكل من الشــركة السعودية 
لتمويل املساكن «سهل»، والشركة 

الكيميائية السعودية.
حقق عبيد الرشيد جناحات مميزة 
في مختلف املناصب التي شــغلها، 
فخبرته العمليــة واإلدارية الكبيرة 
واجتهاده املستمر جعاله قادرا على 
ترك بصمات الفتة في مختلف املواقع 
القيادية التي أوكلت إليه، وارتقى إليها 

بسبب كفاءته ومتيزه.
في فبراير ٢٠٢١ تقلد الرشــيد 
منصب العضــو املنتدب والرئيس 
التنفيذي للبنك العربي الوطني، وذلك 
الواسعة  تتويجا خلبرته املصرفية 
ومسيرته الطويلة مع البنك العربي 

الوطني.
الرشيد،  البنك بقيادة  وشــهد 
تطورا وتقدما ملموسا في منو أعماله 
وتطور خدماته، تعكسه مؤشرات األداء 
املتنامية خالل الســنوات األخيرة، 
إلى جانب حزمة واسعة من اجلوائز 
املرموقة التي اســتحقها البنك من 
بيوت اخلبرة العاملية تقديرا لتفوق 

خدماته ونشاطاته.

احلكومة للشعب، في محاولة لقفل باب 
املادة  السياســية، وبينت  احملســوبية 
السادسة من الدســتور أن نظام احلكم 
في الكويت دميوقراطي، الســيادة فيه 
لألمة، التي هي مصدر السلطات جميعا.

وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود 
خير شاهد على اإلصالح والتجديد، ومنها 
جترمي انتخابات الفرعيات وضبط املخالفني 
في سرعة متناهية وفق القانون ونستبشر 

خيرا بالقادم بإذن اهللا.
ويجب أن تكون مسطرة القانون واحدة 
على اجلميع، وإن انتخاب النواب اجلدد 
مسؤولية شــرعية ووطنية، وعلى كل 
مواطن كويتي أن ينتخب من لديه برنامج 
انتخابي حقيقي واضح تنموي مستدام، 
نائب يحمل أفكارا إبداعية للنهوض بالوطن، 
وعلينا أن ننظر إلى نزاهة املرشح وسجله 
ودوره الوطني، ألن ممارسته السياسية 
التنموية، مقدمة ملستقبل  والتشريعات 
الوطن املتقدم واملزدهر لألجيال القادمة، 
لذا علينا أن نقــول (نعم آللية انتخابية 

جديدة ملجلس ٢٠٢٢).

واملساواة، وهي مكانة متميزة ال يجب 
التفريط بها بتصريحات غير مدروسة 
وغير مسؤولة عن الوافدين بدون مبرر 

أو مببررات غير مناسبة. 
ولنتعلم من درس هجرة الرسول ژ 
من موطنه فــي مكة املكرمة إلى املدينة 
املنورة، فكان أهل املدينة األنصار مدرسة 
راقية في التعامل مع إخوانهم املهاجرين 
الذين هم بلغة عصرنا احلالي من الوافدين 

إلى املدينة املنورة.
 إن الرزق بيد اهللا ســبحانه وتعالى 
وقسمه بني عباده، وكل إنسان سيحصل 
على رزقه أينما كان سواء كان في دولته 
أو في دولة أخرى، واهللا هو من يعطي 
الرزق ملن يشاء ومينعه عمن يشاء. وإن 
أعمارنا محدودة وآجالنا محتومة وأرزاقنا 
مكتوبة، ولن ينال غيرنا شيئا من رزقنا، 
فالكل ميوت بانقضاء أجله بعد أن يكون 

قد استكمل رزقه الذي كتب له.

عنوانا للشــخصية واملكانة االجتماعية 
وحتدد قيمتهم في أعني اآلخرين، فضال 
عن أن البعض يعتقدون أن ارتداء املاركات 
يساعد على تعزيز مكانتهم في املجتمع. 

بنظري أن بساطة املظهر منبع الثقة.
والبساطة في املظهر جيدة جدا وتعطي 
دوما انطباعــا بالعديد من املميزات في 

الشخصية البسيطة.
واإلنسان الذي يحافظ على مظهره 
بسيطا أنيقا، أمر جيد جدا، وينعكس على 
الشخصية البسيطة ذاتها، هذا أن اإلنسان 
من مظهره البسيط األنيق ميكن أن يعطي 
انطباعا جيدا ملن يراه، وهو أن يراه واثقا 
في نفسه وليست املاركة عالمة رقي أو 
ثقافة أو متيز، ولكن احذر يا مشــتري 
املاركات العاملية غالية الثمن إنها ال جتلب 
السعادة الداخلية مع حتياتي ملن يقفون 
بالطوابير لنيل أغلــى املاركات، عليكم 
بالعافية وتقطعونها بالفرح والســعادة، 
إذا كانوا مــن ذوات الدخل املرتفع، أما 
من دخله متوسط فليعلم أن البساطة مع 
القناعة أمر غاية في الراحة وأن القناعة 
والرضا والسعادة ليست بلبس املاركات.

شأننا ككويتيني، يقدس صغيرنا كبيرنا، 
حتى لو جار عليه، لن تؤثر بنا تلك الرسائل 
غير اللفظية (املخازز) املرســلة مع سبق 
اإلصرار والترصد في شوارع وحدائق 
ومطارات الدول األخــرى، ولن تغير أو 
تزحزح مواقع املــودة واالحترام بيننا، 
فاملتعمق بخلجات نفوس الكويتيني يجد 
مســاحات واسعة تستوعب قبول اآلخر 

وال ترفضه البتة.
 نعــم قد ال يرغب البعض أن جتمعه 
الصدف بأبناء بلده عند متثال (...) أو (...) 
عند مدخل ذلك املتجر العاملي أو بالقرب 
بأحد بحيرات جبــال األلب ويعبر عنها 
البلدان والقارات،  امتعاض عبرت  بخزة 
لكنها تختلف عن تلك التي يوجهها صغار 
قومنا من املراهقني في ســاحات املوالت 
وشوارع ديرتنا، ألن الفارق كبير واملعنى 
أكبر والفهم واإلدراك أعمق في املقصد. 
نحتــاج إلــى القليل مــن املبادرات 
املســتحيلة بيننا في الكشــف عن ذلك 
التقدير الذي يعكس ذلــك القدر الكبير 
من اخلوف على بعضنا البعض ومدى قدر 
احترامنا لبعضنا والتحامنا عندما نعبر عنه 
بعد كل الصلوات في مساجدنا ودواوين 
فرجاننا، بدل أن نعبر عنها باملخازز! هل 

نقدر؟ ال أعتقد!

هذه احلالة؟!
وقد الحظنــا أن الظــروف مواتية 
لتغيير األفكار واملســارات واالعتبارات 
املوروثــة في زمن االنتخابات ســابقا، 
وعلينا اختيار النائب الكفاءة في املجلس 
املقبل، ويجب البعد كل البعد عن انتخاب 
«نائب املعامالت»، وأرى احلكومة اجلديدة 
فسحت الطريق لالختيار األمثل للنائب 
احلقيقي الوطني الذي يخاف على مصلحة 
الشعب والوطن وتلك فرصة ذهبية منحتها 

اإلنســان، وهو ما يؤثر على مكانة أي 
دولة في املجتمع الدولي وفقا للمعايير 
العاملية. وإنني أدعو اجلهات ذات الصلة 
إلى التفكير في تداعيات األحاديث عن 
الوافدين في األحوال املختلفة على مكانة 
الدولة في املجتمــع الدولي، وحرصها 
االلتزام بحقوق اإلنسان والعدالة  على 

والبذخ املبالغ فيــه، فينفق أغلب دخله 
عليها ومن املمكن أن يغرق في الديون 
نتيجة لذلك، وهنا يتحول األمر إلى مشكلة 
كبيرة إذا كان من متوسطي الدخل، أما 
من أنعم اهللا عليهم فعليهم بألف عافية.
ما أجمل البساطة في امللبس املريح.

وللعالقة بيني وبني عدة طبقات من 
املجتمع اخلليجي والعربي أجد الكثير من 
األشخاص من مختلف الطبقات االجتماعية 
على الظهور مرتدين أحدث املاركات العاملية 
بصرف النظر عن سعرها، باعتبارها متثل 

من ربعنا ويؤكدون عليه مرارا وتكرارا 
حتى بات التأكيد على كويتية هذا السائح 
أو السائحة هي سهام النظرات (املخازز) 
التي نوجهها لآلخريــن من بني جلدتنا 
وننفرد بها عن غيرنا من اجلنســيات! 
سلوك مستغرب لكنه غير مكروه، عادة غير 
محببة لكنها ليست غير حميدة، تصرف 
غير مقبول لكنه (ينبلع) يعني مهضوم، 
والسبب معرفتنا بأصل املعنى واملغزى. 
للكويتيني أصول متجــذرة لفهمنا 
مبقاصد ونوايا بعضنا، وما تعتريه أنفسنا 
من مشاعر صادقة جتاه بعضنا البعض 
يغلفه دون أدنى شك احترام بعضنا لبعض! 
وتقدير كل لآلخر محتفظني بعلو وعزة 

عن ضرورة صدور مرسوم بتغيير آلية 
االنتخاب حني الدعوة لالنتخابات العامة 
ملجلس ٢٠٢٢، وأيضا الكثير من املواطنني 
سيقترعون ببطاقاتهم املدنية وقد يكون 
املواطن مؤجرا بعنوان ســكن في دائرة 
انتخابية والسكن املذكور في البطاقة املدنية 
في دائرة أخرى، أرى أن على احلكومة 
إيجاد مخرج لهــذا األمر وفق إجراءات 
جديدة، خذ عندك.. هناك من يحول بطاقته 
املدنية لنقل قيده، ماذا يفعل املواطن في 

من بالدهم املختلفة، وتهيئ لهم ظروف 
العمل الشريف للمساهمة في التنمية. 

املناقشــات حول  أن تكون  ويجب 
الوافدين هادفة وليست مجرد صخب 
مــن آن آلخر وصراخ غيــر هادف قد 
تصل تداعياته إلــى العنصرية أو عدم 
االمتثــال ملعاهــدات واتفاقيات حقوق 

وشراء املاركات العاملية غالية الثمن، هربا 
من الضغوط العصبية وحاالت االكتئاب 
التي ميــرون بها، حيــث أكدت بعض 
الدراســات على أنه عند التسوق يفرز 
اجلسم هرمونا يعطى شعورا بالسعادة 

والرضا.
إن املوضة عبارة عن فن يعكس ذوق 
اإلنسان واختياراته، لكن من املمكن أن 
يتحول الشغف باملوضة إلى هوس يجعل 
اإلنسان يقبل على شراء املاركات غالية 
الثمن دون تفكير ومتييز بني الشــغف 

من شوارع ومقاه بعينها مالذا للتجول أو 
التجمع اليومي. حتى لو صادفت كويتيني 
فــي املطار أو في املطاعم أو في احلدائق 
واألماكن الترفيهية املنتشرة هنا وهناك جتد 
القاسم املشترك للسلوك العفوي الفردي أو 
اجلماعي وهو اإلسراع في (خزني وأخزك) 
دون أي سابق مقدمات، بدال من إلقاء التحية 
أو حتى توجيه ابتســامة عابرة نوزعها 
دون مقابل، بل «خزة» نرسل من خاللها 
برسائل غير لفظية وغير محببة وكأننا 
نقول «احنا منحاشني عنكم في الكويت 
شجايبكم معانا في هذا البلد؟! أو هذا شنو 
البس وذاك شكله غير بالبنطلون! وهكذا».

 يسود هذا السلوك لبعض املصطافني 

يترقب الشــعب الكويتي مرســوم 
الضرورة الذي سيعلن من خالله الدعوة 
إلى االنتخابات العامة ملجلس األمة الكويتي 
٢٠٢٢ من قبل احلكومــة اجلديدة، بعد 
اإلخفاقات التي شهدتها الساحة السياسية 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، وما 
عاد على الوطن من تعطيل حلركة التنمية 
في البالد، يرى الشارع الكويتي أن املجالس 
الســابقة لم حتقق إال ما قل ويسر أمام 
الكبيرة  امللحة  املواطن وحاجاته  مطالب 

واملصيرية.
ومع االنطالق نحو اإلصالح اإلداري 
ومكافحة الفســاد مــع العهد احلكومي 
اجلديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، 
سدده اهللا تعالى، وما توارد على صفحات 
التواصل  الكويتية ووســائل  الصحافة 
االجتماعي عن االقتراع بالبطاقة املدنية، 
خطوة حقيقية نحــو العهد اجلديد من 
اإلصالح والتجديد، بدأت في آلية االنتخاب 

ملجلس ٢٠٢٢.
ومع تأييدي لالقتراع بالبطاقة املدنية، 
إال أن األمر شائك، وهناك عدة آراء حتدثت 

كلمة الوافدين تتكرر في جميع الدول 
واملجتمعات، إما لوصف التركيبة السكانية 
أو لتبرير بعض السياسات وتداعياتها أو 
في نطاق جتاذبات سياسية، ولكن في 
جميع األحوال ال توجد دولة وال يوجد 
مجتمع مــن دون وافدين، فهم عليهم 
واجبات ولهم حقوق، كما أن املواطنني 
يتحملون واجبــات وحقوقا ليس هذا 
مجال عرضهــا، وال يختلف اثنان على 
الشراكة في التنمية التي يسهم في تقدميها 
الوافدون مع املواطنني في جميع املجاالت. 
وهناك بعض املجاالت التي ال تستقطب 
املواطنني وال يرغبون بالعمل فيها مثل 
بعض األعمال احلرفية البسيطة وخدمة 
املنازل والتنظيف ولكنها هامة للمجتمع. 
وإن احلديث املستمر عن مجتمع الوافدين 
بقيمــه وعاداته ليس حديثا في مجتمع 
محدد أو دولة محددة، ولكنه يتكرر في 
جميع الدول التي تســتقطب الوافدين 

طوابير طويلة من النساء الفاضالت 
في لندن من مختلف اجلنسيات تصطف 
حتت تأثير الشمس احلارة في صيف لندن 
خالل هذه السنة، كي يسمح لهن بالدخول 
لشراء املاركات العاملية التي ضحك عليهن 
األغنياء باسم املوضة والبرستيج املزيف، 
وكأنهن في هذه الطوابير سيحصلن على 
املنتج بال ثمن. وبعد الوقوف لســاعات 
تدخــل احملل فيقولون لك املنتج نفد او 
طلبك يصل بعد ٦ شهور أو سنة. اللهم يا 
مثبت القلوب ثبت قلوب من تولع باملاركات 
غالية الثمن بال حاجة فقط «هوس املاركة».
وقد أكد مســؤول جتاري فرنسي 
في تصريح لــه إن «املاركات» هي أكبر 
كذبة تسويقية صنعها «األذكياء» لسرقة 
«األغنياء» فصدقها «الفقراء»، ويسلط ذلك 
الضوء على ظاهرة منتشرة  التصريح 
في جميع املجتمعات حول العالم، وهى 
أن الكثير من الناس أصبح لديهم هوس 
العاملية حتى وإن كانت  املاركات  بشراء 

ظروفهم املادية ال تسمح.
ووفقا لدراســتي ولعدد من علماء 
النفس، يلجأ بعض األشخاص إلى التسوق 

أكاد أجزم لو تعرض أحدنا في اخلارج 
ألي موقــف «مرض مفاجئ، ال قدر اهللا، 
حادث سرقة نقود، عارض يتعلق بنسيان 
متعلقات مهمة، دواء ومفاجآت غير متوقعة 
تنغص علينا وأسرنا راحتنا وإجازتنا.. الخ»، 
لن جند مغيثا من بعد اهللا سوى الكويتي 
من أبناء الديرة، هو من سيقف معنا دون 
أدنى شك، ال ينتظر منا حمدا وال شكورا، 
بل يفزع بطيب نفس وبشــعور الواجب 
املؤكد جتاهنــا، هكذا هي أخالقياتنا وما 
يتوجــب علينا القيام به من باب الواجب 
القيمي املتأصل بتربيتنا وأسس القواعد 
الراسخة بعاداتنا التي تقود سلوكنا الفطري 
دون أن يجبرنا عليه أحد، تلك هي ثقافتنا 
التي جبلنا عليها (أكيد لسفاراتنا دور مهم 
ولكن املقال يتحدث عن أمر آخر)، هناك 
منطقة وســطى بني القيام بهذا الواجب 
(الفزعة، احلمية) وبني ما يقوم به البعض 
في خالل تواجدنا في اخلارج سواء أثناء 

إجازة الصيف أو غيرها. 
تزخر شوارع بعض الدول املشهورة 
لدينا ســياحيا، بأفواج ربعنا الكويتيني 
(أفرادا، شبابا، عائالت، جماعات متفرقة 
هنا وهناك) يتمشون ويستمتعون بأوقاتهم 
ســواء بالتفرج واالســتمتاع مبقومات 
السياحة لهذا البلد أو ذاك، البعض اتخذ 
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