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مدفعية اإلصالح 
تقصف قواعد

الفساد في الكويت

جوهر احلديث

مفرح النومس العنزي

خالل األسبوع املاضي قمت بتلبية دعوة كرمية من إحدى 
صديقاتي على الغداء في منزلها، صديقتي ولدت وترعرعت 
في اجلهــراء تاريخ الكويت، لن أحتدث عن جمال اجلهراء 
وكرم أهلها، فهذا موضوع مسلم به ومعروف لدى اجلميع، 
لكن سطور مقالنا اليوم تكتب حروفها عما شاهدته عيني 
أثناء قيادتي من منزلي في «القادســية» متجهة إلى منزل 
صديقتي، لوحة ال حتمل شوارعها وطرقها أيا من اجلماليات، 
صورة فنية مشوهة املعالم وتفتقد لعنصر اجلمال، فنجد 
أثناء رحلتنا الكثير والعديد من األشجار املتناثرة واملتفارقة 
دون انسيابية أو نسبية بينها، وال ننسى أن املساحة الطاغية 
فــي اللوحة كانت الصحراء، صــورة بعيدة كل البعد عن 
الشــكل اجلمالي واملعماري واحلضاري أيضا، فما أعلمه 
عن احلضارات املختلفة أنها شيدت وسجلت تاريخها من 
خالل فنونها ومعمارها، أما نحن فلألسف البعض منهم لم 
يــراع التاريخ ولم يراع قيمة تلك اللوحة للوطن وأهميتها 

في نفوس املواطنني.
قد يقول البعض: تلك هــي تربتنا وهذه هي أجواؤنا! 
والبعض اآلخر يقول: لألسف البعض ال يعتني مبظهر الزرع 
واألشــجار في منازلهم، وغيرها من آراء قد تكتب وتعلق 
على مقالنا هذا، ومن هذا وذاك تكون إجابتنا هي: أنه حان 
الوقت لوضع خطة وإستراتيجية كاملة متكاملة لتخضير 

الكويت حلماية الوطن واملواطن في املستقبل. 
منذ أسابيع نشرت «كويت نيوز» تصريحا عن الدراسة 
التي أعدها األستاذ املساعد في قسم الصحة البيئية واملهنية 
بكلية الصحة العامةـ  جامعة الكويت د.براك األحمد، بالتعاون 

مع عدة مراكز بيئية عاملية تقول هذه الدراسة وحتذر:
«اســتمرار ارتفاع درجات احلرارة في الكويت سيؤثر 
سلبا على الصحة العامة»، وأشار في الدراسة إلى أن وتيرة 
ارتفاع درجات احلرارة منذ التسعينيات في الكويت وحتى 
الوقت احلالي باتت غير مسبوقة مقارنة بدرجات احلرارة 
فــي العقد األول منذ عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٩، ومن املتوقع أن 
تشهد زيادة في متوسط درجات احلرارة مبقدار ١٫٨ إلى ٢٫٦
درجة مئوية بحلول عام ٢٠٥٩، لتبلغ ٢٫٧ إلى ٥٫٥ درجات 
مئويــة بحلول عام ٢٠٩٩، ما يعنــي إمكانية جتاوز درجة 
احلرارة مؤشر األربعني درجة مئوية في أكثر من ٤ شهور 
في الســنة، وأوضحت الدراسة أيضا أن التعرض لدرجات 
احلرارة العالية يؤدى إلى تدهور احلالة الصحية ملن لديهم 
أمراض مزمنة، األمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر 
أو غير مباشر، متوقعا زيادة مبقدار ٥٪ إلى ١١٪ في نسبة 
الوفيات بسبب احلرارة في الكويت. وحذر الباحثون من أنه 
بحلول نهاية القرن احلالي فإن ١٤ من كل ١٠٠ حالة وفاة في 
الكويت قد تكون بسبب احلرارة القاسية من التغير املناخي، 

وبشكل أكبر بني العاملني في الظروف القاسية.
٭ مسك اخلتام: انتهت الدراسة مثلها مثل الدراسات السابقة 
وماذا حدث؟ ال شــيء! وضعت في األدراج دون النظر لها 

ودون البحث عن حلول! 
والسؤال ملن بيده القرار: متى ستكون الزراعة والتخضير 
في إستراتيجية الدولة؟ ليس على الورق فقط بل متى تفعل 
إذا وضعت في أولويات اإلستراتيجية؟ وهل إذا فعلت سوف 
يستعان بأهل اخلبرة والعلم لذلك؟ أم سنشاهد مرة أخرى 
تلك الصورة التي ال حتمل من اجلماليات شــيئا؟ واهللا من 

وراء القصد.

العمالة الهامشــية والعمالة السائبة، هي قضية مهمة 
والكثير أكثر الكالم عنها في السنوات الـ ١٥ املاضية، لكنها 
بقيت مهمشة، أو أريد لها أن تهمش، أي تكون مسألة ثانوية، 
وليست على سلم األولوية، وال يجعل لها اهتمام مباشر 
وملح، من قبل املسؤولني، فهي على الهامش في األفعال، 
ولكنها في األقوال، قد حلت من زمان، وليس لها مكان، وال 
يحتاج لها إعالن، فهي محلولة في األقوال ال في األفعال.

قد يكون ذلك نتاج تهميش وإقصاء املصلحني، ومتكني 
املســتفيدين من هذا امللف، أو غياب من يرفع بيرق هذا 
امللف ويتصدى للمفسدين، وإني متفائل بأنه آت، فأسأل 
اهللا أن يكون له معينا، في هذا امللف وغيره من امللفات التي 
مر عليها الكثير من السنني، ليتمكن من حلحلتها وإدخال 
التحسني عليها، لذلك يجب أن نعيد همش األوراق وجمعها 

في هذه القضية التي يجب أال ُجتعل مسألة هامشية.
فقيل في هذه القضية إن ٧٠٠ ألف عامل يواجه تهديدات 
جدية، مبغــادرة الكويت لكون معظمهم مصنفني كعمالة 
هامشية. وقيل أيضا أن زيادة العمالة الهامشية تنعكس 
ســلبا على الوضع األمني في البــالد. وقيل إن التكدس 
الســكاني في بعض املناطق، وترك العمالة الهامشية في 
الشارع، ال يكون إال بوجود متواطئ وتاجر إقامات. وقيل 
إن العمالة الهامشــية تهدد الســلم االجتماعي. وقيل إن 
احلكومة تعتزم الوصول إلى معاجلات ملموسة الختالالت 
التركيبة السكانية خالل ٥ سنوات، عبر تطبيق خطة طموحة 
تستهدف ترحيل ٧٠٪ من العمالة الوافدة، بينها الهامشية 
واألمية، والتي يبلــغ مجموعها نحو مليون وافد. وقيل 
إن العمالة الهامشية السائبة ناقوس خطر تهدد املجتمع، 
ويجب التصدي لها بقوة. وقيل إن ترحيل ٢ مليون وافد 
سيضمن منظومة صحية ومرافق عامة أفضل، وانخفاض 
امليزانية، وانخفاض أســعار العقــار والقيمة اإليجارية، 
واختفاء االزدحام املروري، وانخفاض تفشــي الفســاد 
والغش واجلرمية، وتوفير الوظائف للكويتيني. وقيل إن 
العمالة الهامشية في الكويت، مشكلة كبيرة كشفتها أزمة 
كورونا. وقيل إن تعديل التركيبة الســكانية أفق مسدود 

وحلول «على ورق».
وســيقال غير ما قيل، ونتمنى أال نقتصر على القال 
والقيــل، وال تتوقف هذه القضية عند هذا املقال، فكثرة 
األقوال بال أعمال، ليس جيدا لسمعة الكويت في هذا املجال، 
لو كان هناك هامش لهذا املقال، فال نتمنى أن تكون العمالة 

الهامشية في هذا املكان.
وأختم مبا قاله أبو العالء املعري:
حسبي من اجلهل علمي أن آخرتي

أراعيهــا املــآل وأنــي ال  هــي 
وأن دنيــاي دار ال قــرار بهــا

أزال معنــا في مســاعيها ومــا 
كذلــك النفــس مازالــت معللــة

بباطــل العيش حتى قــام ناعيها
يا أمــة من ســفاه ال حلــوم لها

ما أنــت إال كضأن غــاب راعيها
تدعى خليــر فال تصغــى له أذنا

فمــا ينــادي لغير الشــر داعيها

في هــذه األيام املباركة تنفســنا 
الصعداء بعد أن رأينا بالصوت والصورة 
والفعل نشاطا حكوميا صادقا في محاربة 
الفساد، ومما ال شك فيه أن هذا التوجه 
يعتبر مطلبا شــعبيا ومهما جدا لكل 

مواطن غيور على وطنه.
وقــد ذكرت فيما مضى من الوقت 
أنني متفائل بأن اإلصالح قادم ال محالة 
من خالل مقال ســابق لي نشرته قبل 
عام ونصف العام حتت عنوان «املرحلة 
الصفرية للكويت قادمة» وتكويت البلدية 
خير دليل على ذلك، ولكن ما أدهشني 
في األمر أن هذه املكافحة لم تكن ناعمة 
ولم تكن قمعية مطلقة، بل إنها جاءت 
كقوة قانونية ضاربــة ال ترحم أحدا، 
خصوصــا من يعتقد خطــأ أنه فوق 
ألوم البعض من وصوله  القانون، وال 
إلى مرحلة اعتقاده بأنه فوق القانون ألنه 
ال يرى رادعا له، ومن أمن العقوبة أساء 
األدب، وعندما يسوء األدب تفسد الذمم 
واألخالق واألعراف والشيم وتتفشى 
خيانة أمانة الوطن ولكن اهللا ميهل وال 

يهمل.
ولو ـ ال ســمح اهللا ـ استمر هذا 
الفســاد مع غياب قوة الردع املفرطة 
له «كما هو احلال فــي دول اجلوار» 
الفوضى  إلــى مرحلة  الدولة  لوصلت 
الدولة، إال  اخلالقة والتي تعني انهيار 
انه وهللا احلمد لدينا أمناء أشداء يحبون 
الكويــت، والكويت حتبهم ويتمتعون 
بالشهامة والشجاعة والغيرة والنخوة 
واحلمية عليهــا، وهم معروفون لدى 
اجلميع وأغنياء عن التعريف، وسيعيدون 
الكويت بعون اهللا ثم بجهودهم اجلبارة 

إلى أفضل مما كانت عليه.
واحلقيقة أن الفلســفة الفيزيائية 
القانونية السياسية التي تسعى إلى إعادة 
األمور إلى نصابها ومسارها الصحيح 
تكاد تكون مشابهة للعمليات احليوية 

في داخل جسم اإلنسان.
فإما أن يكون الشخص قويا ومتعافيا 
ومستمتعا بحياته، وهذا لكون العمليات 
الكيميائية احليوية بداخل جسمه تسير 
بشكل صحيح وال يوجد عائقا أمامها. 
أو أن يكون هناك خلل بيولوجي داخل 
جســمه فيمرض ويكثر أنينه بسبب 
املريض وأحيانا ال ينام الليل، وقد تنهار 
روحــه املعنوية فتجده يأخذ أدوية أو 
مســكنات أو أن حالته تتطلب تدخال 
جراحيا الستئصال الورم اخلبيث الذي 
قد يكون بداخله، ومن ثم يتعافى املريض 
وتدب احلياه به من جديد، وباختصار 
هذه هي العالقة بني اإلصالح والفساد.

وحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد النواف أثبتت للشعب منذ 
بدايتها أنها خبيرة في جراحة واستئصال 
السرطانية اخلبيثة في جسد  األورام 
الكويت واملتمثلة في الفساد بكل أنواعه.

ولو تتبعنا جذور الفساد في الكويت 
لوجدنا أنه ولد فعليا عندما ولي األمر 
لغير أهله الكويتيني، وأقسم باهللا أنني 
واجهت الكثير من أبناء الوطن العباقرة 
املهملني واملقهورين على حال الكويت 

أكثر من قهر األم على ضياع ابنها.
فلماذا ال يوكل األمر إلى أبناء الكويت 
الشرفاء ويســتبعد اخلبير األفريقي، 
علما أن أفريقيا غارقة في الفساد، وهذا 
اخلبير األفريقي غالبا ال يكون خبيرا 
في تخصصه الذي يزعم أنه ســيفيد 
الكويت به، واحلقيقة أنه خبير في علوم 
الفساد التي درسها في بلده وحملها معه 
في عقله وسلوكه وذمته الواسعة، وهذا 
اخلبير يعتمد علــى مبدأ «أنا وليهلك 
اجلميع» أو «أنا.. ولتهلك الكويت» إن 

جاز التعبير.
والدليــل على ذلك تراكم الفســاد 
وتراكم أبناء جلدته في الكويت. واختفاء 
جميع اجلاليــات العربية األخرى أمام 
فصيلته، وهذا دليل سيطرته على القرار 
الكويتي، وأنا أجزم بأنه لو مت االستغناء 
عن هؤالء اخلبــراء املزعومني والذين 
يصورون لنا أنهم جميعا حاصلون على 
جائزة نوبل في تخصصاتهم لتحولت 

الكويت إلى اليابان الثانية.

وسمو رئيس احلكومة، وتعهد سمو 
ولي العهد باإلصالح وبدأ بالتنفيذ، 
وحمل املواطنني جزءا من املسؤولية، 
وحث الناخبني من الشعب على «حسن 
االختيار»، وهنا تذكرت صيحة الشعب 
اللبناني «كلن يعني كلن» فلننتظر 
نتائج انتخابات مجلس األمة الكويتي 
فإذا كان التغيير كبيرا جدا، فنقول 
إلخوانــا اللبنانيني صرختكم «كلن 
يعني كلــن» تردد صداها بني جبال 
لبنان، حتى وصلت إلى رمال الكويت، 
فتالقت مع دعوة ســمو ولي العهد 
للشعب الكويتي إلى «حسن االختيار» 
في انتخاب النواب، فكان رد الشعب: 

«سمعا.. وطاعة».
فأنتم (القيادة) السباقون لإلصالح 
واخلير ونحن لكم دعم وسند، وكلنا 
جنــود لهذا الوطــن، هدفنا واحد، 
وطريقنا واحد، نسأل اهللا أن يحفظ 
الكويت وقيادتها وشعبها، وأن يدمي 

علينا نعمته وفضله.

ومشاريعه املستقبلية حتى تكون أمام 
أي وزير جديــد قد يتولى الوزارة 
لتكون املنهج الذي يسير عليه في 
السنوات املقبلة، لنتمكن من حتقيق 
إليها  التي نتطلع  التنمية املستدامة 

مستقبال. 
إن الوزارة هــي ذراع حكومية 
مســؤولة ومختصة بتسيير أحد 
القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى 
مع احلكومة، ويلحق بالوزارة عادة 
عدد من األقسام والوكاالت واملكاتب 
واللجــان االستشــارية واألجهزة 
التنفيذية، وكلهــا تقع حتت إدارة 
شخص وهو الوزير وهو املنصب 
األعلى في الوزارة، فلذلك يجب أن 
تكون الوزارة ســندا للحكومة في 
تنفيذ اخلطط واملشــاريع وحتقيق 
التنمية، فهي ليست ملكا لشخص 
دون اآلخر، ولهذا السبب يجب أن 
يعمل اجلميع بروح التعاون واملودة 
لتحقيــق كل ما يســاعد احلكومة 
على تنفيذ استراتيجياتها وخططها 

املستقبلية.

للعملية  قانونيا بسبب تشــويهم 
االنتخابية بتحايلهم على القانون.

اإلصــالح يتطلب احملاســبة 
الفورية، فهل سنرى محاسبة فعلية 
ملن تالعب في نقل القيود سواء كانوا 
أو موظفني  أو مسؤولني  متنفذين 
أم ســيمر املوضوع بردا وسالما 
رغم نتائج جلنة التقصي التي أكدت 
التجاوزات على القانون حتى يكونوا 

عبرة لغيرهم.
أخيرا.. إجنازات ســمو الشيخ 
أحمد النواف منذ توليه رئاسة الوزراء 
بادية للعيان، البداية في فتح أبواب 
الوزراء املغلقة، وجعل املواطن يصل 
إلى الوزير دون واسطة أو وسيط، 
إضافة لذلك أوقف معامالت النواب 
ومتريرها بالدوائر احلكومية، وهذا 
بحد ذاته انتصار حلقوق املواطنني، 
وكذلك السعي ملعاجلة ملف التركيبة 
السكانية وإسنادها إلى وزير العدل، 
فضال عن تخصيص وسائل تواصل 
للمواطنني مباشرة مع ديوان سموه 
للنظر في مشــاكلهم والتي نتمنى 
أن نرى حلها بأسرع وقت ممكن.

هذه كانت معركة انتخابات لبنان 
سمعنا جعجعة ولم نر طحينا. حمى 

اهللا لبنان من مكروه.
ونحن اليوم في الكويت مقبلون 
على انتخابات واألوضاع وهللا احلمد 
والشــكر هادئة، لكن الفساد نخر 
بالبالد، وكان أول فرســان املقاومة 
ضد الفســاد من السلطة العليا من 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 

ألنها تعمل ضمن خطط مدروسة. 
وإن من ينتظرون توجهات الوزير 
اجلديد وخصوصا من كبار املسؤولني 
في بعض الوزارات من األولى بهم أن 
ينتظروا في أماكن انتظار بعيدة عن 
كرسي وأمانة املسؤولية وما تتطلبه 
من وجود رؤية مؤسسية للمصلحة 
العامة، وليست إلرضاء مسؤول حتى 

وإن كان وزيرا جديدا.
والبــد مــن وضع سياســات 
وخطط مكتوبة ألي وزير وإجنازاته 

من تعد وتزوير على الرغبة الشعبية 
بسبب نقل القيود الوهمي.

اخلطــوة اإلصالحية تســجل 
لسمو الشــيخ أحمد النواف الذي 
الوزراء نرى  منذ استالمه لرئاسة 
اخلطوات اإلصالحية تســير في 
االجتــاه الصحيح، ولكن يجب أن 
يواكب ذلك إجراءات أخرى صارمة 
تتمثل في إحالة كل من ثبت تالعبه 
في القيود والسجالت في ذلك الوقت 
مهما كان مســماه أو شخصه إلى 
جهــات االختصاص حملاســبتهم 

جديدة، برموز جديدة، مبنهج جديد، 
وجاء يوم االمتحان وبدأ يوم الصمت، 
وسلت األقالم، ونشرت الصحف، 
وظهــرت النتائج، وإذ بهذه الزوبعة 
لم تتجاوز الفنجان.. وتبني أن كانت 
كلمة «كلن» تعني لديهم «بعضن» إذ 
لم يتجاوز التغيير أكثر من ١٠٪ من 
عدد نواب املجلس، ولم تكن النتائج 

على قدر الصراخ واأللم.

الوطن واملواطن واألداء العام والتنمية 
الشاملة.

أما االستثمار في سياسة توجيهات 
الوزير اجلديد فهي تؤدي إلى تأخر 
عجلة اإلجناز والتنمية وال تليق بدولة 
مؤسسات، حيث إن قيادة املؤسسات 
في دولة املؤسسات تختلف عن قيادة 
الشركات العائلية الصغيرة التي حتتاج 
إلى توجهات من يقودها على العكس 
من قيادة املؤسسات التي قد ال تكون 
التوجهات هامة لها وللمصلحة العامة، 

الوقت  الضرورة جاء في  مراسيم 
املناســب واملقبول لدى الناخبني، 
وقطع الطريق على املستفيدين من 
إرادة  التالعب والتزييف على  هذا 
األمة في اختيار ممثليهم بنقل قيود 
ناخبني إلى مناطق أخرى غير منطقة 
سكنهم األصلية بهدف وصول هذا 
أو ذاك املرشح بأصوات دخيلة على 

الدائرة االنتخابية.
هــذه اخلطوة بوجهــة نظري 
العملية االنتخابية من أي  حتصن 
شوائب كانت في السابق تتعرض لها 

لــدي قناعة تامة بأن لبنان توأم 
الكويــت، وكالهمــا يحمل نفس 
املواصفــات ونفس الهموم واآلمال 
رغم اختالفهما جغرافيا واقتصاديا، 
وأن ما حدث أو سيحدث في لبنان 
ســيحدث أو حدث في الكويت مع 

اختالف الزمن والعكس صحيح.
مر على الشعب اللبناني حالة من 
اليأس من شدة سوء األوضاع، وختمها 
انفجار مرفأ بيروت «وزاد الطني بلة» 
وحني اقترب موعد انتخاباتهم، خرج 
الشعب اللبناني إلى الشوارع وأطلقوا 
املدوية «كلن يعني كلن»  صيحتهم 
وكتبوها على اجلــدران والرايات 
وكان هدفهم حث الناخبني على عدم 
السابقني، وصارت  النواب  انتخاب 
«كلن يعني كلن» هي كلمة الســر، 
التعويذة املشتركة لكل مكونات  أو 
الشعب الثائر على األوضاع. ومن شدة 
وقوة هذه الصرخة «كلن يعني كلن» 
توقع العالم أن لبنان سيفتح صفحة 

مع كل تشــكيل وزاري يتولى 
وزير جديد الــوزارة ويخرج منها 
الوزير السابق الذي جلس على مقعد 
املسؤولية من قبله ويبدأ عهد جديد 
بالوزارة في انتظار تعليمات وتوجهات 
الوزير اجلديد بالرغم من أننا دولة 
مؤسسات، إذ إنه من املفروض أال يؤثر 
تغيير الوزير كثيرا على عمل وأداء أي 
وزارة، ولكن هذا األسلوب ال يشجع 
بعض الوزراء الســابقني على ترك 
خبرتهم وجتربتهم للوزير اجلديد، 
علما بأن ذلك من أجل املصلحة العامة 
ومصلحة الشعب الذي أقسما على 

رعايتهما. 
وقد يكون لتجربة الوزير السابق 
دروســا هامة يستفيد منها الوزير 
اجلديد، ولكن ثقافة العمل املؤسسي 
وليســت التوجهات الشخصية لم 
تنتشــر بعد على أعلى مستويات 
الهرم التنفيذي بالرغم من مبرراتها 
بالعقل واملنطق واملصلحة العامة، وإن 
سادت سيكون لها أبعادها اإليجابية 
مع توفيــر الوقت واجلهد ملصلحة 

اللذان  مرســوما الضــرورة 
أقرهما مجلس الوزراء األســبوع 
املاضي بشأن اعتماد التصويت في 
االنتخابات وفق سجالت الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية، وإضافة املناطق 
اجلديدة إلى اجلداول االنتخابية في 
الدوائر اخلمس، وجدا استحسانا 
وقبوال كبيرا لدى املواطنني الذين 
اعتبروا هذه اخلطوة أولى خطوات 
السياسي حلكومة سمو  اإلصالح 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف والتي ستضمن نزاهة وعدالة 

االنتخابات القادمة.
املذكــرة اإليضاحية ملرســوم 
التصويــت بالبطاقة املدنية ألزمت 
احلكومة بضرورة اإلســراع في 
إقرار هذه املراســيم بعد اكتشاف 
جلنة تقصي احلقائق وجود عبث 
بالسجالت االنتخابية كانت في فترات 
سابقة، وتالعب بالقيود االنتخابية 
في جميــع الدوائر، وقد أوضحت 
املذكرة أن هذا يشكل اعتداء على 

إرادة الناخبني.
إلى  باللجوء  تفكير احلكومــة 

واالنغماس فيه، الذين مت استغاللهم من قبل جتار املخدرات وجرهم 
بسهولة إلى نفق مظلم ال يستطيعون أن مييزوا فيه طريقهم من 
الطرق األخرى، ما منعهم من التفكير السوي وسمح لهم بارتكاب 
الســلوك املنحرف من دون وعي أو إدراك، فما هم إال أشخاص 
غارقون في بالء ســيئ في النفس، بالء أشــد فتكا من الكحول 
وغيره، لذلك هم في املقابل يحتاجون إلى الرعاية اخلاصة بهم أيضا، 
باألخص بعد ما آلوا إليه من ســوء، فقد أصبحوا يعانون بسبب 
تلك املخدرات من تلــك النوبات التوترية الرمعية املعممة، والتي 
ينتج عنها تغير احلالة املزاجية أو نسيان األفكار أو املشاعر التي 
تسبب الضغط النفسي على املدمن نفسه، ويرجع سبب جلوئهم 
إلى هذا الطريق إلى أسباب كثيرة منها جهلهم بأخطار استعمال 

بصورة غير مسبوقة لم نعتدها أبدا من ذي قبل، بدأت الشبهات 
وآفة املخدرات تنخر في مجتمعنا وتنتشر فيه كانتشار النار في 
الهشيم، وصارت ظاهرة مقلقة جدا بل مخيفة، حيث إنها أصبحت 
ال تقتصر على شريحة معينة كما عهدنا في السابق، إذ كانت تلك 
الشريحة هي األكثر عرضة للدخول في هذا العالم املدمر، والتي 
غالبا ما يعاني معظمها من األوضــاع االقتصادية واالجتماعية 

الصعبة والظروف القاسية.
بل أصبح الولوج إليهــا اآلن متاحا للجميع وبظروف مهيأة 
وسهلة، السيما تلك املخدرات املصنعة كيميائيا والتي تعد خطرة 
جدا على متعاطيها والتي انتشرت بني شبابنا بأسماء عدة وبأشكال 

وأنواع مختلفة.
ما جعل مجتمعنا يواجه أخطر املشكالت اإلنسانية وأصعبها، 
مشكالت تهدد أمنه وأمانه واستقراره، وتشكل عبئا ثقيال ومتزايدا 
عليه، حيث تأتي تلك املخدرات على رأس قائمة الشرور التي تقف 
عائقا أمام سياســة التنمية والتحديــث واإلصالح، هذا ولم تعد 
جرائم املخدرات مقصورة على الرجال والشباب فقط، بل أصبحنا 
نالحظ تورط النساء وحتى الفتيات فيها بصورة اكبر لألسف!

فما املخدرات إال وليــدة خلل يصيب نظم املجتمع، فالتاجر 
واملهرب واملوزع يرغب كل منهم في حتقيق غايته الدنيئة الفاسدة 
إلى جانب تعطشهم لتحقيق الثراء السريع الفاحش! وعلى حساب 
من؟! على حساب أولئك الضائعني من الشباب والشابات الضعفاء 
واملهمشني، خصوصا من يعيش في أوضاع إنسانية غير مستقرة، 
أولئك الذين يريدون الهروب من الواقع املعيش إلى العالم الغيبي 

تلك املواد املخدرة، ضعف الوازع الديني، التنشئة غير السليمة، 
اإلهمال والتفكك األســري، عدم تلقي النصح واإلرشــاد وفقد 
الرقابة والتوجيه، الفراغ والبطالة والتهرب من حتمل املسؤولية 
والالمباالة، مصاحبة رفاق الســوء بال حسيب وال رقيب.. إلخ، 
إلى أن صار اإلدمان خطرا شنيعا يهدد حياة اآلخرين وحياتهم.

لذلك أصبحت جرائم القتل والسلوك العدواني تزداد وبصورة 
كبيرة في اآلونة األخيرة في مجتمعنا الكويتي، ما يســتوجب 
ضرورة التحرك العاجل لدراسة األسباب ووضع احللول الالزمة 
لهذه اآلفة املدمرة، والتي كثيرا ما أشعرتنا وكأن الكويت أصبحت 
دولة مســتهدفة من مافيا جلب وتهريب هذه املواد املخدرة أكثر 

من أي وقت مضى.
وما يوجب على اجلهات املسؤولة أيضا استئصاله ومحاولة 
الســيطرة عليه، فإنه مازال موجودا يبحث عن عقول الشــباب 
والشابات ليدمرها ويقضي عليها، ليصبح شباب مجتمعي غير 
منتج وال نافع وال أمل فيه، كون الشــباب هم العنصر األساسي 
لتقدم املجتمع وعجلة التنمية، وهــم القوة اإليجابية لدفع تلك 
العجلة ذلك عند تزويدهم باملعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، 

وهم سر التقدم وأساس بناء النهضة وعمادها.
كما ال ننســى أيضا أن يد «الداخلية» ال تصفق وحدها، فهي 
تقوم بدورهــا، ولكن مواجهة هذا اخلطــر الداهم تتطلب خطة 
متكاملة مبشاركة جميع جهات الدولة، هذا بخالف اقترانه بالقدوة 
احلســنة من قبل اآلباء واألمهات ملا لهم من دور كبير في تربية 

أبنائهم ومتابعتهم وإدراك احتياجاتهم. 

محلك سر

هاشتاق#

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

ومضات إدارية

العمالة 
الهامشية َهَمَش 

وَهِمَش فيها
د.هشام كلندر

ألم وأمل

توّجهات الوزير 
اجلديد في دولة 

املؤسسات
د.هند الشومر

إطاللة

النواف.. 
وطريق اإلصالح

khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

في سياق احلياة

آفة مدمرة!
فاطمة املزيعل

ملن يهمه األمر

قالها اللبنانيون:
«كلن يعني كلن» ..

 فهل يفعلها الكويتيون؟
 s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي


