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نهنئ ونبارك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف 
بالثقة السامية والغالية من قبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وســمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وحتمل 
مسؤولية حمل األمانة، وندعو اهللا أن يعني سموه ملا فيه صالح الوطن. 
كما نتقدم لسمو الشيخ صباح اخلالد بعظيم الشكر والعرفان 
على حتمله للمسؤولية خالل فترة رئاسته ملجلس الوزراء وعمله 
الدؤوب في سبيل خدمة وطنه الغالي، وستظل أعماله خالدة ومحفورة 

وموثقة في ذاكرة الوطن.
وسمو الشــيخ أحمد النواف أهل للثقة السامية، وهو يحظى 
بتأييد شعبي ودعم نيابي واسع، وقد حقق الكثير من اإلجنازات في 
املناصب التي توالها، لذا فإن الشعب يتطلع إلى جهوده في حتقيق 
اإلصالحات وحتريك امللفات املختلفة واملؤجلة وتعزيز التعاون بني 
الســلطتني، وتوفير املزيد من اخلدمات وإجناز املشاريع املتأخرة 
وحتمله للمســؤولية واحملافظة على املكاسب الوطنية والدستور 
والدميوقراطية، وحتقيق النهضة الشاملة والتنمية والتطوير على 
أرض الوطن الغالي، وحتقيق ما يتطلع إليه أبناؤه األوفياء من رقي 
ورخاء، وآمالنا كبيرة وواعدة بقيادة سموه، السيما أن وطننا الغالي 
الكويت بحاجة إلى مزيد من اجلهد إلحياء النهج اإلصالحي واملنشود 

من قبل الشعب الكويتي، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم.
ونعلم أن الكويت لها الســمعة واملكانة املميزة إقليميا ودوليا، 
ونتمنى من اجلميع بذل اجلهود للمحافظة على مصالح بلدنا في 
ظل النزاعات اإلقليمية والدولية واألزمات غير املســبوقة وما لها 
من انعكاســات وإفرازات وواقع جديد يتطلب منا الوعي واملثابرة 
للمحافظة على مصالح بلدنا الغالي، وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا 

والوعي مبخاطر أي خالف داخلي، فالدستور حماية للوطن.
 ومن أولويات أبناء الوطن احملافظة على وحدة الوطن ومتانة 
اجلدار الوطني، وتأكيد التفاهم واالنسجام الداخلي، وعدم التهاون 
في اليقظة األمنية الوطنية والتضحية لبلدنا الغالي وحتقيق أهدافه 
االقتصادية واالجتماعية ســيوفر لبلدنا الغالي احليوية الوطنية 

لصون سيادته ويؤمن استقالله. 
ونتمنى أن يكون تعيني القيادات في الفترة القادمة من أصحاب 
الكفاءة واخلبرات العالية، وهناك حتديات كثيرة تواجه سمو رئيس 
مجلس الوزراء، وقد يحتاج إلى احلزم واحلســم ملعاجلة القضايا 
الشــائكة والتي تعيق حركة التنمية والتطور، وإصدار مراســيم 
التجديد والتعيني وإعادة النشاط في كثير من القطاعات احلساسة 
في الدولة، ومعاجلة الكثيــر من القضايا العالقة واملؤجلة، وإيجاد 
احللول لهــا، منها تنويع مصادر الدخــل القومي وتفعيل الرؤية 
التنموية االقتصادية وتطوير اجلزر الشمالية، وميناء مبارك الكبير، 
وجعــل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وحتقيق رؤية الكويت في 

سنة ٢٠٣٥م، وجذب املستثمرين.
كما نأمل العمل على تطوير مستوى التعليم واستحداث مناهج 
دراسية جديدة تواكب التغيرات العاملية، وكذلك االهتمام بالصحة 
ومعاجلة قضاياها والقضاء على ظاهرة انتشار املخدرات والفساد 
واحلد من انتشــارهما، واالهتمام بقطاع الشباب باعتبارهم عدة 
املستقبل، والسعي لتنفيذ املشاريع الرياضية واالهتمام باألماكن 
الترفيهية، وكذلك االهتمام بالتنمية البشــرية، ومعاجلة القضايا 
اإلسكانية ومشــاكل املواطن واملجتمع، والتي قد حتتاج إلى بذل 
املزيد من اجلهد والعطاء والتعاون بني الســلطتني وإجناز قرارات 

ومشاريع تعم فوائدها على املجتمع واملواطن. 
نسأل اهللا العلي القدير أن يعني سمو الشيخ أحمد النواف على 
حمل مسؤولية أمانة رئاسته ملجلس الوزراء، وأن تثمر جهوده املزيد 
من اخلير واإلمناء، واألمل كبير فــي إصالحات تنموية النطالق 
الكويت احلديثة التي يسودها األمن واالستقرار والتنمية والرخاء 

برؤية مستقبلية واعدة ومشرقة.

للعلم اللغات عشاق كثر حول أرجاء العالم، فكثر هم من يهوون 
لغة بلد معني ويسعون خلف إتقانها، إال أن املعضلة احلقيقية في 
التقصيــر من قلة وجود معاهــد متخصصة جيدة متكن هؤالء 

الراغبني في التعلم من إتقان اللغة التي يريدونها.
ولنا على ســبيل املثال اللغة الفرنســية، فعلى الرغم من كل 
اجلهود التي تقوم بها فرنسا لنشر اللغة والثقافة الفرنسية، إال 
أن كل هذه اجلهود تذهب عبثا، وذلك لضعف مستوى املعاهد التي 
تقدم تعليم اللغة الفرنسية مبا فيها الفولتير الذي يتبع السفارة 
الفرنســية، وهو الذي من املفترض أن يكون أقوى املعاهد كونه 

مدعوما مباشرة من فرنسا.
املشكلة أن «الفولتير» يعاني حقيقة من عدة معوقات تعوق دون 
التمكن من حتقيقه ألهدافه، وقد يكون السبب األول في أن املعهد 
ال يقدم تعليما حقيقيا للغة الفرنسية، بل يقدم منهجا متواضعا 
لنشر الثقافة الفرنسية، أي أن من يكمل املستويات االثني عشر 

احملددة في املعهد سيكون لديه ثقافة وليس لغة.
وهذا حقيقة ما أدى إلى عزوف الكثير عن االنخراط أو تكملة 
تعلم اللغة الفرنســية، فعلى الرغم مــن أن الفولتير لديه أفضل 
األساتذة املتمكنني من اللغة والذين يتمتعون مبهارات تدريسية 
عالية، إال أن املشــكلة تكمن فــي صياغة املنهج، فكتاب واحد أو 
كتابني جلميع الفصول الدراســية بالتأكيد ال يكفي إلتقان اللغة، 
حتى أن الكتاب املخصص يفتقر ألساسيات صياغة املناهج فهو 
بحاجة لصياغة مناسبة تناســب جميع املستويات وتناسب من 

يرغب في الدراسة الذاتية.
فمــن يقرأ الكتاب الذي أعده الفولتير للتعليم ســيجده غير 
مناســب لتعليم غير الناطقني بالفرنسية، وباألخص أنه ليس كل 
من يرغب بتعلم الفرنسية يتمتع مبهارات ذهنية عالية، وهذا ما 

كان يجب أن يوضع في عني االعتبار لدى صياغة املنهج.
األمر اآلخر بالتأكيد أن الفترة احملددة لتعليم اللغة الفرنسية 
اثني عشر فصال وكل فصل ال يتجاوز الثالثة أشهر، هذه بالتأكيد 
غير كاٍف، فعلى األقل يحتاج الدارس الراغب بتعلم اللغة وإتقانها 

من أربع إلى ست سنوات ليتمكن من إتقانها.
فال أحد يتقن اللغة من تعلم كلمات منفردة أو حتى آلية كيف 
يصوغ جملــة فهو بحاجة حقيقية لدراســة منهج حتى يتمكن 
من اإلتقان، فعلى ســبيل املثال حبذا لو مت وضع منهج كدراسة 
التاريخ والسياسة والثقافة والفلســفة بكتب ومناهج منفصلة 
يســأل الدارس من خاللها ويجيب على أسئلة االمتحان حينها 

سيتمكن من إتقان اللغة.
فوضع املعاهد التي تعطي دورات باللغة الفرنسية في وضعها 
احلالي ال يشجع على االنخراط أو حتى تكملة تعلم اللغة ألنها غير 
جاذبة بوضعها احلالي وغير محفزة باإلضافة إلى أنها ال فائدة منها.

البعض يريد التعليم ونحن بالتأكيد نرغب مبساعدة من يرغب 
بالتعلم وتعتبر بعض اللغات محورية حول العالم ومؤثرة وباألخص 
كلغة مثل الفرنســية ألن هناك علما لن يجده أحد بإتقان إال إذا 
ما درســه باللغة الفرنسية، هذا فضال عن أن فرنسا دولة مهمة 
ومحورية، وهناك الكثير ممن يرغبون مبتابعة أخبارها وثقافتها 

ومتابعة برامجها التلفزيونية إال أن اإلعاقة هي اللغة.
وعلى الرغم من اهتمام الســفارة الفرنسية بتأسيس معهد 
الفولتير وتوفير كوادر وطواقم ممتازة للعمل، إال أن مشكلتهم 
في املنهج فهو ال يساعد أبدا على تعلم اللغة الفرنسية وإتقانها.

ونتمنى حقيقة أن يتم تأســيس معهد يدرس اللغة الفرنسية 
جيدا بحيث من يرغب بإتقان اللغة فعال ستكون سنوات دراسته 
مفيدة ومجدية وستســاعده على إتقان اللغــة، وليس كما حال 

املعاهد احلالية املوجودة.

وزاد عليها البعض «من فقد بيته 
انطفى ليته!». 

الكبير  خالصة ذلــك أن بيتك 
هو بلدك ثم حزمتك وطنك الكبير، 
ثم أســرتك وأهل بيتك ومجتمعك 
وجماعتك، مهما تغربت عنهم تزداد 
شوقا لهم بكل حاالتهم، لذلك تعتز 
البشــرية بكل أصنافهــا، والدول 
بضوابط أمثالها، كما تعتز الشعوب 
مباضيها وحاضرها ومســتقبلها، 
لتكون األفضل واألجمل واألكمل 
والء وانتمــاء والعمل على تعزيز 
بالقول والعمل ونبذ احلروب  ذلك 
والتشــاحن والعدوان! أيا كان هذا 
العدوان، فما بالك بعنفوان يخالف 
كيان اإلنسان الرباني وخليفة اهللا 

في أرضه.
لألسف هناك من يخالف الفطرة 
السليمة باملناداة بتسميات مبتدعة، 
وتصرفات شــاذة، تنافي اخلليقة 
لها تخريجات  البشرية ويضعون 
وأعالما وألوانــا جتاهر مبختلف 
خلق الرحمن الرحيم، بدال من نبذ 
العدوان ما بني بني اإلنسان وتركيبته 
الربانية، وبهذه املشتقات والتسميات 
تكون حربهم مع خالق األكوان تبرز 
اليوم معاملها باستعراضات حروب 
القوى العظمى ليس بقصد السالم 
لكنها لدمار البشرية كافة كما تبرزها 
عروضهم الشاذة، ورواياتهم املدمرة 
بالدرجة األولى ألرواح بني اإلنسان، 
وطغيان املياه على ديارها بحارها 
وأنهارها، زالزلها وحرارة أقطارها 
غير املسبوقة عبر قاراتها على كوكبنا 
احلزين ملا يدور في البلدان من عويل، 
وأنني الغرق والشوفان ألمطار تعم 
جزيرة العرب ومثلها في كافة القارات 

والبلدان دمار وليس إعمارا!
فهل تتوقف عقولهم املستقرة، 
بأن  لترشــد قياداتهم املستنفرة، 
مؤشــرات الكــون الرباني حتذر 
بضــرورة محاربة عبــدة اجلن 
والشيطان وجمعيات املثليني، لوقف 
املغرور على خالقه  مترد اإلنسان 
الرحمن، والتي بدأت مظاهرها كما 
وردت أيامها بكتاب اهللا العظيم ولن 
تشــفع لكم جتاوزاتكم، وغروركم 
الهزيل أمام عظمة الرحمن، ونتذكر 
قوله تعالى بسم اهللا الرحمن الرحيم: 
(يخربون بيوتهم بأيديهم..) لنهاية 

اآلية الكرمية ڈ.

٭ عجبُت مــن مصلٍّ يحافظ على 
أداء الصلوات اخلمس في املسجد 
العبادات، لكنه يسرق املال  وسائر 

العام ويتعامل بالرشوة والربا!
٭ عجبــت من أصحاب شــركات 
النظافة الذين يأكلون حقوق العمال 

ويؤخرون رواتبهم ألشهر!
٭ عجبت من مرشح ملجلس األمة 
شــعاره األمانة، لكنه مع األســف 
يخون األمانة بنقله وشرائه أصوات 

الناخبني!
٭ عجبت من إمام مســجد يسرق 
املصلني عن طريق جمع التبرعات 
النقدية دون ترخيص لبناء مسجد 
وكفالة ٧٠ يتيماً في بلده، واألدهى 
واألمر أنه يسرق مصاحف املسجد 

ويبيعها!
٭ عجبت من زوجة تصلي فرضها، 
وتصوم شهرها، وحتج بيت ربها، 
وتــؤدي زكاة مالها، لكنها ال تطيع 
زوجها، وتخرج من بيتها وتسافر 
دون إذنه، وكلمة «طلقني» دائما على 

طرف لسانها!
كل األمثلــة التــي ذكرتها آنفا 
إمام املسجد يرتكبون ما  وخاصة 
حرم اهللا سبحانه وتعالى وهم في 
غفلة، يا تــرى أين هؤالء من قوله 
تعالى: (وما ربك بغافل عما تعملون 
ـ النمل:٩٣) كيف ميرون على هذه 
اآلية مرور الكرام عندما يقرؤونها في 
كتاب اهللا، وال يتدبرونها ويتأثرون 

بها؟!
هل الغفلة وهي غياب الشــيء 
عن بال االنســان وعدم تذكره له 

هي السبب؟
الغافلني  نصيحتــي لهــؤالء 
والغافالت بأن يتقوا اهللا ويصحوا من 
غفلتهم قبل فوات األوان، ويحاسبون 
ان يحاسبوا، فاليوم  انفسهم قبل 
يا عباد اهللا عمل وال حساب، وغدا 

حساب وال عمل.
٭ اقرأ واتعظ: هل من مدكر؟

(اقترب للناس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون ـ األنبياء:١).

وكمواطن كويتــي مؤمن بأن هذه 
التوجيهات ســتفتح البوابة السياحية 
للكويت على العالم، السيما أن بإمكاننا 
استحداث بيئة ســياحية صناعية وال 
شىيء «يعصى على حكومتنا الرشيدة».
جاءت قــرارات احلكومة اجلديدة 
خطوات جــادة ونافذة التطبيق بحزم 
من أجل التنمية التي ســتأخذ طريقها 

املرسوم املعطل منذ عقود وعقود.
وقــد كثفــت «وزارة الداخليــة» 
مشكورة، جهودها في حتضير الضوابط 
والشــروط املعنية بالترشح واألماكن 
املفتوحة أمام الراغبني بالتسجيل وإعداد 
جدول مواعيد فتح الباب أمام املتقدمني 
للترشح النتخابات مجلس ٢٠٢٢، وصدق 
املثل الياباني «رحلــة األلف ميل تبدأ 
بخطوة»، هذا املثل الياباني أصله ذكر 
حلث املواطن على عدم استصعاب أي 
عمل، ألنه مهما كانــت البداية صعبة 
ومتعبة، فإنه في النهاية ينجز وينتهي 
البدء فيه بشــكل جاد وسريع..  عند 
لذلك قامــت احلكومة اجلديدة بخطوة 
األلف ميل لإلصالح عندما خرجت في 
اجتماعها األخير بتلك القرارات، سائلني 

لها التوفيق بإذن اهللا.

املهندس مع قائد فيلق القدس السابق 
قاسم سليماني اكبر دليل على ذلك.

٭ ختامــا: إن جزءا من حل مشــاكل 
العراق يرتبــط بحل القضية اإليرانية 
املزمنة وفرض عدم تدخلها في محيطها 
اجلغرافــي، وجمع الســالح وتقوية 
الدولة والقوات املسلحة،  مؤسســات 
واألهــم من ذلــك صياغة دســتور 
دميوقراطي ال يقوم على احملاصصة 
أمام  الطائفية وإال سنكون  أو  العرقية 
حالة «لبنانيــة - مينية» حيث جتتمع 
الطائفية والعنصرية والسالح، ونكون 

أمام الال دولة.
٭ اخلالصة: حتول الصراع في العراق من 
طائفي «شيعي - سني» إلى صراع شيعي 
- شيعي، وبني من يريدون االستقالل عن 
التدخالت اخلارجية ومن يرفضون ذلك، 
وبني املستفيدين من الفساد واملتضررين 
منه، وبني من ميلكون السالح «احلشد» 
ومن يتظاهرون بأجسادهم العارية في 
شوارع بغداد وداخل ساحات البرملان!

العون على مواجهة ظروف احلياة القاسية 
وأن نسعى إلى رحاب أمنه وأمانه وأن 
نستشعر رحمته فهو الرحمن الرحيم 
بعباده وان نستشعر قربه فهو القائل: 
(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)، فأي 
قرب بعد هذا القرب من اهللا وأي عذر لنا 
في البعد عنه سبحانه؟ فاهللا جل جالله 
خلق اإلنسان وهو أعلم مبا هو خير له 
ووضح لنا في كتابه الكرمي أن الطريق 
الســليم للصحة النفسية واالستقرار 
النفسي هو ذكره سبحانه، والذكر هنا 
ليس املقصود بــه العبادات من صالة 
وصيام وأداء الفروض والواجبات التي 
فرضها اهللا ولكن أن يكون هناك إميان 
قلبي وتسليم هللا بكل مجريات األمور 
وبقضائه خيره وشره وأن نقرن أعمالنا 
بالنية الصاحلة الصادقة وبذرة النوايا 
منبعها القلب، فقال صلى اهللا عليه وآله 
وسلم «إمنا األعمال بالنيات»، فصالح 
األعمال من صالح النوايا وفسادها من 
فساد النوايا، نسأل اهللا أن يصلح بالنا 
وأن يتقبل أعمالنا بالقبول احلسن وأن 

يصلح نياتنا وذرياتنا.
ودمتم بحفظ اهللا ورعايته.

بالكثيريــن، وفجأة يجدون  عالقتهم 
انفسهم في موقف صعب في مواجهة 
اآلخرين! ولكن ليتهم ال يتراجعون وان 
حدث مــا حدث، ويبقون على موقفهم 

ثابتني.
فإنهم ال يعلمون لألسف بأن قول 
كلمــة احلق مهما كانــت وطأتها على 
اآلخرين، إال انها ستكسبهم في املقابل 
صداقات وأشخاص حقيقيني، اشخاصا 
مبعنى الكلمة فعال، أشخاصا أنقياء وذوي 
إميان حقيقي، أشخاصا غير متزلفني 
ومنافقني، بخالف أولئك الذين يخشون 
على انفسهم ومكانتهم وقيمتهم لدى 
البعض، لذلك دائما ما جتدهم ميتنعون 
عن قول كلمة احلق في اآلخرين، هذا 
وبخالف ان كلمــة احلق تلك، وان قد 
ستحرمهم من أشياء كثيرة وستبعدهم 
عن املتلونني، املخادعني، الذين يظهرون 
خالف ما يخفون، إال أنها ستشعرهم 
التي تعلو  النقيــة  بطبيعة اإلنســان 
غرائزه وستحافظ على فطرتهم والتي 
من املفترض ان تكون طاهرة منزوعة 
عن الشوائب العالقة والرواسب الزائفة، 
وهذا بحد ذاته يعتبر مكسبا كبيرا لهم.

باحتضان آمال املواطن وحقه في العيش 
في وطن رغد جميل مزدهر، لذلك عهد 
رئيس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
النواف إلى وزارة املالية مبتابعة تنفيذ 
مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي. 
وقد طالبت وناشدت في مقاالت عدة، 
أن تكون الكويت وجهة سياحية داخلية 
وخارجية ملا له من آثار تعود على املواطن 
اجتماعيا واقتصاديا باخلير واالستقرار، 
وااللتفاتة امليمونة لرئيس احلكومة حول 
التكليف السريع لوزير البلدية مبعاجلة 
ما خلفه حريق ســوق املباركية، ذلك 

السوق التراثي.

املالكي واجليش األميركي ضد جماعة 
مقتدى الصدر، ورمبا هذه احلادثة مازالت 

تؤثر على العالقة بني الرجلني!
اإلطار التنســيقي بجمــع املالكي 
واحلشــد الشــعبي وهي قوات شبه 
نظامية طائفية يتحكم بها أشــخاص 
طائفيــون يرتبطون باحلرس الثوري 
اإليراني وحتديدا فيلق القدس، ورمبا 
حادثة مقتل قائد حشد السابق أبومهدي 

ذكر اهللا وأثره في االطمئنان والراحة 
النفســية، وذكر اهللا الذي هو مصدر 
االستقرار والراحة النفسية فال بد لنا 
أال نهمل ذلك، وأن نعطي أنفسنا احلق 
بالراحة وأن يكون شعارنا بذلك «ولنفسك 
عليك حق» بأن نحاول أن نرأف بهذه 
النفس وأن نكــون اليد احلانية عليها 
عندما تقسو عليها احلياة وتزداد الهموم 
والضغوطات فال بد لنــا من التوقف 
والتصدي لطوفان احلياة املتسارع وأن 
نحميها مما يطرأ عليها من أدران وهموم 
وأثقال وأن نلجأ إلى اهللا وان نطلب منه 

املقابل ان بعدم قولها أيضا ستضعه في 
مواجهة مع نفسه ومع التزامه األخالقي، 
واحترامه لذاته، كما انها ســتجره إلى 
دائرة من السلبية والتناقض مثلما جرت 

الكثيرين غيره. 
فال نعرف صراحة هل تغير اإلنسان 

أم تغير الزمان؟! 
وفي أي الدروب تاهت كلمة احلق، 
وهل مازالت تستحق ثمنها؟! تساؤالت 

كثيرة تراودنا وفعال حيرتنا!
فهناك بعض األشخاص مبجرد ما 
أن ينطقوا بها، إال وســرعان ما ساءت 

البالد، ومنها إنشاء جلنة عليا لتعزيز 
منظومة األمن الغذائي واملائي في وقت 
يعيش العالم التخوف من شبح اجلوع، 

والصراع على املاء.
ويأتي القرار احلكومي بإحالة حتديد 
موقع إلنشاء نصب تذكاري يتضمن 
إلى  أسماء الشهداء بصفة االستعجال 
اللجنة الوزارية املشرفة على متابعة تنفيذ 
املشاريع الكبرى، مما يؤكد على عظم 
التضحية من أجل الكويت، وتلك رسالة 
وطنية لرأب الصدع بني أطياف الشعب 
الكويتي وتوثيق عرى الوحدة الوطنية.
وتأتي توجيهات احلكومة الرشيدة 

ســقف مطالبه إلى حد إعادة تشكيل 
الدولة، عبر طرح فكرة دستور جديد 

وإعادة تشكيل احملكمة العليا.
اإلطار التنسيقي بقيادة املالكي رئيس 
الوزراء األسبق «صانع داعش»، والطائفي 
الذي قام بعمليات عسكرية بشعة في 
مناطق الغرب السني، بل لم يسلم منه 
الصدريون الشيعة، وكلنا نتذكر عملية 
التي قادتها حكومة  الفرسان»  «صولة 

ولرمبا تصل إلى اجلرمية أو تؤدي هذه 
الضغوط إلي إيذاء النفس كاالنتحار، وهذا 
كله يعود الى عدم تدارك هذه التراكمات 

والضغوطات من البداية.
إذن كيف يحافظ هذا اإلنسان على 
صحته النفسية من اخللل واالضطراب؟ 
يقول اهللا ســبحانه وتعالى في كتابه 
الكرمي: (أال بذكر اهللا تطمئن القلوب)، 
ويقول أيضا جل جالله: (ألم يأن للذين 

آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهللا).
ال يسعني في حديثي هذا أن أذكر 
الكثير من اآليات القرانية التي حتث على 

ما عن كلمة حق لو قالها لرد ظلما عن 
مستضعف، أو حفظ حقا لصاحبه، أو كف 
ألسن اآلخرين عن تلويث سمعة وتشويه 
صورة غائب ال ذنب له؟ أال يذكر أبدا؟! 
وكل ذلك لألسف ملاذا؟! فقط من أجل 
استرضاء اآلخرين وخوفا على مشاعرهم 
وذلك على حساب مشاعر غيرهم، وكي 
ال يقومون بإثارة واستفزاز األصحاب، 

األصدقاء واملقربني لهم! 
 لذلك اصبحنا ال نستغرب بتاتا أن 
دفعت كلمة احلق بصاحبها إلى زاوية 
صعبة، وصعبة جدا، ولكن لن ننسى في 

مع انطالق أعمال احلكومة اجلديدة 
برئاســة سمو الشــيخ أحمد النواف، 
مبنهج جديد لعهــد جديد من التنمية 
ومد جســور التعاون ملستقبل كويتي 
أفضل، سار سموه نحو إسقاط املوروث 
السياسي غير املجدي الذي ما أنزل اهللا 
به من سلطان، ذلك املوروث الذي نتج 
عنه معاناة املواطن وشكواه املتالحقة 
واملتكررة، في ظل اســتئناس شعبي 
نحو التمثيل السياسي الوطني األفضل.
الــوزراء اجلديد،  وليكون رئيس 
بقراراتــه النافــذة والرادعة محل ثقة 
للجميــع، ومادامت قيادتنا الســامية 
ورئيس احلكومة يعمالن بشعار «العمل 
ثم العمل» عند القسم قالها سمو رئيس 
مجلس الوزراء لوزرائه «عليكم جتسيد 
احترام الدســتور والقانون واألنظمة، 
والعمل على تلمس وحل مشاكل املواطنني 
التي يواجهونها في الوزارات والدوائر 

احلكومية».
لذلك تابعنا ونتابع بكل سرور وتفاؤل 
القرارات احلكومية األخيرة،  وامتنان 
التي اتسمت باإلقدام السريع واملنظم 
والتوجيهات بالقرارات لتطبيق األوامر 
القضايا املصيرية في  احلكومية على 

منذ شهر مارس املاضي حيث جرت 
االنتخابات البرملانية العراقية التي على 
أثرها تنتخب الرئاسات الثالث (رئيس 
لم ينعقد  البرملان واحلكومة والدولة)، 
البرملان اجلديد ألسباب عديدة، منها أن 
الصدر وحلفاءه متكنوا من احلصول 
علــى أغلبية مقاعــد البرملان وأصبح 
بإمكانهم أخيرا تشكيل احلكومة، ولكن 
جتمع اإلطار التنسيقي الشيعي يرفض 
أن يعترف بهزميتــه وابتدع فكرة أن 
البرملان ال ميكنــه أن ينعقد إال بثلثي 
أعضائه! وهذا ما ال ميلكه الصدر، وهو 
شرط مستجد لفرض اإلطار التنسيقي 
إرادته لتحديد شكل احلكومة وأعضائها، 
ولألسف احملكمة االحتادية العليا أيدت 
رأي اإلطار، ما جعــل الصدر يتهمها 
بالفساد، ويطالب بحل البرملان والدعوة 
إلى انتخابات برملانية مبكرة، وبالطبع 
رفض اإلطار التنسيقي وبعض التجمعات 
السياسية فكرة االنتخابات املبكرة، ما 
جعل الصــدر ودون حلفائه يرفع من 

انتشرت في اآلونة األخيرة العديد من 
األمراض النفسية التي حتمل العديد من 
املسميات كاالكتئاب واالنفصام والفوبيا 
واخلوف وكثير من مسميات األمراض، 
عافانا اهللا وإياكم منها وذلك بســبب 
ضغوطات احلياة وزحمة احلياة املادية 

املتسارعة.
فقد ينشغل اإلنسان بظروف احلياة 
والتزاماته اليومية وواجباته األســرية 
ويســتنزف طاقته في العطاء ويغفل 
عن شــحن هذه الطاقة بالوقود الالزم 
الستمرار طاقته وحيويته وإعطاء نفسه 

الوقت للراحة والهدوء واالستقرار.
وقد يواجه الكثير من الناس العديد 
من األزمات واخليبات من عدم حتقيق 
رغباتهم وأهدافهم وتطلعاتهم وتكون 
هذه اخليبات عائقا له في تكملة مسيرة 
حياته وفقده رغبته في االستمرار باحلياة 
مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تراكمات 
وضغوط نفسية قد تنفجر في أي حلظة 
وفي أي وقت وقــد تظهر في مواقف 
عديدة بصورة غضب أو تهور أو انفعال 
وقد تؤدي إلى تعديه على غيره باألقوال 
واألفعال وقد تودي إلى حوادث اعتداءات، 

وألننا في زمن أصبحت فيه معظم 
األشياء رخيصة! 

أشياء بال مبدأ، بال قيمة، بال مفاهيم، 
أشــياء صارت لألســف حتمل معنى 
آخر لهــا، إذ إن الكذب أصبح مجاملة، 
والنفاق والرياء شطارة، والتلون وتغيير 
املواقف واملبــادئ كل يوم براغماتية، 
والسكوت على اإلساءة واجلور مساملة 
وتكتيكا، ومصاحبة اخلبيث مالطفة، 
والوقوف بجانب خسيس الطبع متلقا 
ومداهنة، لذلك بقت وحدها كلمة احلق 
عزيزة وغالية الثمن، نعم غالية الثمن 
لدرجة ان الكثيرين صاروا يخشون أن 
يدفعوا ثمنها ويستحون منها إن ملعت 
في تفكيرهم ألنهــا تعايرهم بجبنهم 
وتذكرهم بضعفهم وخوفهم وتناقضهم، 
فكم مرة ومرة رأى شخص في محيطه 
ظلما ونكرانا وتعســفا وإجحافا بحق 
اآلخرين ولم يجرؤ على الكالم، وكم مرة 
ومرة سمع شخص في محيطه عما ال 
يجب السكوت عليه بحق اآلخرين، إال 
وان وجدته في املقابل طأطأ برأسه فقط 
ومضى في سبيله وكأن شيئا لم يكن!
أال يذكر بعضنا أنه سكت في يوم 
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