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لعل الدرس األهم الذي نتعلمه من هذه الفوضى العاملية 
هو أنه ليس من احلكمة في عاملنا احلاضر، الذي ال نظام 
فيه، االســتمرار في احلديث عن التنمية املستدامة، إذ 
يقتضي الواجب الوطني أن يتحول كل صاحب قرار إلى 

أهداف التنمية الوطنية الضرورية.
أقول هذا من منطق املعرفة بحكم مشاركتي في صياغة 
أهداف األلفية حيث كنت حينئذ رئيس فريق األمم املتحدة 
لتقنيــة املعلومات واالتصاالت (UN ICT TF)، والتي كان 
من املفروض ان تتحقق عام ٢٠١٥، وبعدها شــاركت في 
عام ٢٠١٥ في صياغة معايير التنمية املستدامة التي تهدف 
إلــى أن يحققها العالم عام ٢٠٣٠، وذلك بصفتي في ذلك 
الوقت رئيــس ائتالف األمم املتحــدة لتقنية املعلومات 

.(UNGAID) للتنمية
وملا أصبح واضحا عــدم حتقيق أهداف األلفية عام 
٢٠١٥ وكذلك اســتحالة حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
عام ٢٠٣٠، لم يعد مقبوال ان نغلق عيوننا ونقفل آذاننا 
عن هذا الفشل العاملي الذريع في حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة لسبب واحد، وهو انهيار النظام العاملي والذي 

جعلنا نعيش في عالم ال نظام فيه.
وبالتالي وإلى أن ينشأ نظام عاملي جديد وقيادة عاملية 
تفرض معاييرها، علينا ان ندرك انه قد حان الوقت ألن 
نتحول إلى أهداف التنمية الوطنية الضرورية والتي تتحقق 

باالكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والتقنية.
هذا التغير واالنتقال يفرضه العقل والضمير واملسؤولية 
والواجب ألنه الطريق الوحيد لتحقيق املصلحة الوطنية 
في كل بلد في العالم وعلى قدم املســاواة. ولســت هنا 
بحاجة ألن أشــير، بصفتي أنني قد شاركت أيضا ومن 
على مجلس خبــراء املنظمة العاملية للتجارة في صياغة 
مفهوم «سالسل التوريد» (Supply Chain) والتي أصبحت 
هباء منثورا بسبب العقوبات األحادية التي تفرضها الدول 
على انتقال املنتجات واخلدمات بني الدول، ملغية بذلك هذه 
السياسة التي كانت تشكل بالنسبة لنا (وأقصد التوريد)، 
أداة أساسية للتنمية املستدامة حيث أصبح التوريد محكوما 

بإرادات وقرارات أحادية من بعض الدول.
وأود هنــا أن أقول أيضا إن من واجبي أن أدعو إلى 
نســيان مبادئ السوق التي توصي بأن نستورد ما هو 
سعره أقل تكلفة بدال من إنتاجه محليا، وأن أقول إن هذا 
املعيار الذي تنــادي املنظمات الدولية وخبراء االقتصاد 
العاملي به أصبح من املاضي. واملعيار األجدى واألفضل لكل 
دولة هو معيار االكتفاء الذاتي، ليس فقط ملواجهة عقوبات 
احلصار بل أيضا لتجنب عقوبات انقطاع سالسل اإلمداد.
إن كل دولة في الدنيا مهما كانت إمكاناتها أو مواردها 
قادرة على أن تنتج احلد األدنى املطلوب لتحقيق األمن 
الذاتي في الغذاء األساسي واألدوية األساسية والتقنيات 
األساسية ضمانا الستقالليتها عن ظلم هذا العالم الذي 
يحكمه معيار جائر وهو أن «القوة هي احلقيقة» بدال من 

معيار «أن احلقيقة هي القوة».

ها نحن نخطو فــي اجتاه االنتخابات املقبلة ملجلس 
األمة، وتطفو على الســطح كثير من الظواهر الســلبية 
تواكب حمالت بعض املرشحني لهذه االنتخابات، وتشوه 
هذا العرس الدميوقراطي، فال شك أن من حق كل مرشح 
يريد ترشــيح نفسه للمجلس أن يقوم بإعالن برنامجه 
االنتخابي، وأن يفّعــل تطلعاته وأحالمه إن حالفه احلظ 
وحقق النجاح ودخل املجلس املقبل، فالطريق إلى املجلس 
ليس مفروشا بالورد، فهذه احلقيقة ينبغي أال تغيب عن 
ذهن كل مرشــح، ألن الكويتيني أدركوا الكثير، ولم يعد 
خافيا عليهم املرشح الصالح من الطالح، ولم يعد خافيا 
كذلك ممارسات بعض النواب في املجلس السابق واملجالس 
السابقة، وما قدموه للكويت وما اقترفوه أيضا في حقها.
لكن هناك ظاهرة، وال أحســبها جديدة، بدأت تظهر 
واضحة للعيان وفي توظيف املال لتحقيق األهداف في 
الوصول إلى قمة البرملان، وهي شراء األصوات والذمم، 
فسمعنا وسمع الكثيرون عمن يعرضون آالف الدنانير على 
املعاونني ليعملوا معهم في حمالتهم االنتخابية ويكونوا 
مفاتيــح انتخابية لهم جتلب أصواتا تشــترى لتصوت 
لصالح املرشــح مقابل مبلغ من املال. وال شك أن شراء 
األصوات تخريب متعمد للكويت وخيانة عظمى لوطننا، 
ألن من باع صوته وضميره غير أمني على بيته وأوالده 
وشرفه، ومن عرض املال واشترى غير أمني أيضا على 
مصالــح البالد والعباد، فاألمانة كل ال يتجزأ، فأنت أيها 
املرشح عندما تعرض املال لشراء األصوات تدرك متاما 
أنك غير أهل ألن تصبح نائبــا ميثل القاعدة العريضة 
التي انتخبتك أو التي اشــتريت أصواتها، ستدخل إلى 
املجلس إن قدر لك النجاح، بهذه الطريقة الدنيئة، وأنت 
تشعر بشرخ ووخز في ضميرك، إن كان لك ضمير، ثم 
ستسعى جاهدا لتعويض ما أنفقته على حملتك االنتخابية 

بشتى الصور.
إذن لن تتجرد من األهواء وأنت تناقش وتشرع القوانني 
وسيغلبك الهوى واملنفعة، وستكون كل قراراتك ومناقشاتك 
بصيغة املنفعة والتربح، ولن تستطيع أن ترفع عينيك على 
وزير أو تبدي رأيا أو اعتراضا، ألن وصولك إلى املجلس 
عن طريق التدليس واستغالل املال في شراء أصوات من 

ذمم من ال ضمير لهم.
وأنت أيها الناخب، عندما تسمح لنفسك بأن متد يديك 
لتتناول ثمنا لصوتك، فإنك تلغي وجودك وكيانك وكيان 
أسرتك، وتســهم من حيث تدري أو ال تدري في تدمير 
الكويت ودميوقراطيتها والقضاء على آمال أوالدي وأوالدك 
في مجلس يشرع ويناقش ويعترض ويستجوب هدفه 

مصلحة الكويت أوال وأخيرا.
إن املال الذي قبضته أنت وأمثالك لن يتحقق من ورائه 
ذلك، بل سنجد مجلسا فيه أعضاء مؤمترون مصفقون 
مهللون ال يرون إال ما تراه احلكومة، ومثل هذا املجلس لن 
جتد من ورائه قرارا يرعى مصالح الناس، ألن الغشاشني 
قد يخدعون الناس مرة، لكن سرعان ما يكتشفهم شعبنا 
الكويتي، وشــعب الكويت منتبه وواع متاما أن املرشح 
الذي يشــتري الضمائر اليوم ســيبيعنا غدا وبأبخس 

األثمان وألول مشتر.
فالكويت أمانة، وصوتك أمانة ال تفرط فيه، فمن سقط 
في مستنقع املتاجرة باألصوات سهل عليه بيع ما هو أثمن، 
قال رسول اهللا ژ (لعن اهللا الراشي واملرتشي والرائش).

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها من كل 
مكروه اللهم آمني.

وهكذا تدور الدائرة وتعود الكرة 
ومتتلئ الدواوين بكثرة القيل والقال. 
يكثر املستشارون واحملللون والكل 
يقول «الزين عندي والشني حوالينا»، 
ما حد يعلم بالتغيير واملفاجآت، وال 
العزم والتحذيرات حتى أن البعض 
يظن أننا ســنرجع علــى «طمام 
املرحوم»، بل تناسوا وعد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وجدية سمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، حفظهما اهللا، في أن 
هذه االنتخابات غير، والنتائج مذهلة 

وكل يفسر عن زنده.
إلى إخواني  رســالة أرســلها 
املرشحني «حطوا بالكم» ترى الدنيا 
تغيرت والعهد اجلديد حذر واستفاد 
من أحداث املاضي ليجدد احلاضر، 
ومن سقطات األمس إلى وقفات اليوم، 
ومن سوء الفساد إلى سالمة العباد.

ستفاجأون وتتراجعون ولن يبقى 
في الساحة إال القوي األمني والكفاءة 
العالية، فأصحاب التجارب ال يبدأون 
من الصفر، إما أن يدخلوا املعركة 
بقوة احملارب وشجاعة املجاهد أو 

«الهون أبرك ما يكون».

الرابع من سبتمبر  يوافق يوم 
اليوم العاملي لصحة املراهقني، وفي 
الدول  املناســبة تقوم جميع  هذه 
بتقييم خدماتها وبرامجها مبا يخص 
املراهقني والشــباب ومن ثم تلقي 
الضوء إعالميا وسياسيا وفنيا عليها 
وجتدد االلتزام بالتصدي للتحديات 
من خالل برامج شاملة تتفق مع األطر 

والسياسات واملستجدات العاملية.
إن كانت  أود االستفسار  وهنا 
توجد استراتيجية وبرامج وطنية 
املراهقني؟ وهــل تعتبر  لصحــة 
أولوية ببرامج التنمية؟ وما األهداف 
والغايات؟ وكيف تتم متابعتها؟ علما 
بأن التحديات التــي تواجه صحة 
املراهقني متنوعة وأبعادها خطيرة 
مثل اإلدمان والتدخني والتغذية غير 
الصحية واخلمول البدني، فضال عن 
حتديات العدوى باألمراض ذات الصلة 
بصحة وســلوكيات املراهقني مثل 
العدوى باإليدز واألمراض املنقولة 
جنسيا والتي يجب اتباع الشفافية 

في طرح األرقام عنها ونشرها.
التي  التحديات  وهناك بعــض 
يصعب التصدي لها مثل استخدام 
املنشــطات، وخاصة فــي األندية 
الرياضيــة بهــدف بنــاء وتقوية 
لم يتم  التحدي  العضالت، وهــذا 
التعامل معه على النحو املناســب، 
حيث إن هناك بعض احلواجز الثقافية 
التي قد تتعارض مع  واالجتماعية 
الشفافية في طرح حتديات صحة 

املراهقني والتطرق ملؤشراتها.
إال أن االســتثمار فــي صحة 
أولوية  أن يكون  املراهقني يجــب 
من جانب جميع وزارات الدولة وال 
يقتصر علــى وزارة الصحة فقط 
وعلى اإلعالم مسؤوليات كبيرة في 
هذا املجال، وكذلك فإن وزارة األوقاف 
والدعاة يجب عليهم التوعية باجلانب 
الروحي لصحة املراهقني. وأمتنى من 
مجلس األمة القادم أن يضع صحة 
املراهقني على قمة أولوياته التشريعية 
اســتكماال لإلجنازات السابقة مثل 
الفحص الطبي قبل الزواج وقوانني 
البيئة وحقــوق الطفل، وأمتنى أن 
نسمع وننصت ألصوات املراهقني 
والشباب من اجلنسني عند وضع 
البرامج واخلطط في مجال صحة 

الشباب واملراهقني.
املراهقني  وإن مؤشرات صحة 
مثل معــدالت الوفيات واإلصابات 
بســبب العنف واالنتحار وتعاطي 
املخدرات ومعدالت انتشار السمنة 
والتدخني واخلمول البدني والتغذية 
غير الصحية واألمراض املنقولة عن 
طريق االتصال اجلنسي واحلمل في 
سن مبكرة تستحق الدراسة واملتابعة، 
وقد يكون الوقت قد حان إلنشــاء 

مركز متكامل لصحة املراهقني.
وهــذا املركــز ميكنــه وضع 
السياسات والبرامج وإجراء البحوث 
الدعم  املؤشــرات وتقدمي  ورصد 
ملتخذي القرارات وواضعي السياسات 
ذات الصلة بصحة املراهقني باألبعاد 
املختلفة للصحة ومبا يتفق مع الهدف 
الثالث املتعلق بالصحة من األهداف 

السبعة عشر للتنمية املستدامة.

لذلك تستحق الكويت والدميوقراطية 
ان تعود لالســتقرار وتكتمل املسيرة 
السياسية على ما نريد بالتكاتف والتعاون 
من اجل نهضة العهد اجلديد مبستقبل 

راٍق عامر باإلجنازات الكبيرة.
نأمل أن يكون مجلس ٢٠٢٢ باالجتاه 
الصحيح نحو انتشال الوطن من مستنقع 
الفساد وفلول املفسدين وتنظيف الوطن 
من كل ســراق املال العام وبعودة كل 
األموال التي نهبت دون وجه حق إلى 
خزائن الدولة إلنعاش االقتصاد والبناء 
والنهوض بالوطــن، وإقرارا حلقوقنا 
الوطنيــة نتفــاءل من هــذا االنفتاح 
«البحري» بانتخابات ســبتمبر ٢٠٢٢

من اجل مســيرة كويت جديدة شعارا 
للمرحلة السياســية ومستقبلنا، ومن 
أجل أجيالنا القادمة التي ستنعم بنظام 
سياسي عظيم مبشــيئة اهللا سبحانه 

وتعالى، واهللا من وراء القصد!

بالضبط؟».  ومن هنا يأتي االستفسار: 
بالفعل ليش كل عام أثاث جديد وترميمات 
ومكيفات جديدة! أوال هذا عبء على الدولة 
بالشراء والتصليح والترميم كل عام في 
وسط تلك األزمة االقتصادية التي مير 
بها العالم بأكمله، ثانيا وهو األهم: أين 
دور الرقابة في هــذا اإلتالف؟ بل أين 
دور التربية وغرس القيم ومنها احملافظة 
على املال العام في نفوس أبنائنا الطلبة؟ 
بل السؤال الذي يطرح نفسه: ما وجهة 
النظر بأنكم تنتظرون عاما بأكمله للطلب 
في التصليح أو الترميم أو تغيير األثاث؟ 
التعجب واالستفسار من مسؤولي  بل 
التربية: أال يوجد دور رقابي يراقب على 
مدار العــام بجوالت رقابية على مباني 
املكيفات  وزاراتكم!؟ وبعدين موضوع 
ليش داميا تبديل أنتوا تشترون املكيفات 
بدون كفالة طال عمركم؟ بس نبي نفهم!
٭ مسك اخلتام: «٨٥ ألف طلب صرف بدل 
أثاث تالف لـ...املدارس» شــر البلية ما 
يضحك بأن ما سوف ينظر في طلباتهم 
كما ذكر في إحدى الصحف هي املدارس 
اجلديدة ! قالوها أهلنا: «انفخ يا شرمي 

قال ما من برطم».

السابقة قليل من كثير شاهده املواطن 
الكويتي من ممثليــه املنتخبني على 
مدار الثالثني سنة املاضية، من نواب 
األمة الذين انتخبهم املواطن لتحسني 
أوضاع حياته.. وتنمية مؤسسات الدولة، 
والتشريع ملصلحة الوطن وأبناء الوطن، 
وهناك من يقرؤها بأن دخول املعارضة 
غربلة سياسية سينهض بتطلعات العهد 

اجلديد من حياة الكويت السياسية.
وكمواطن وكاتب كويتي أتابع املشهد 
املعارضة في  أن  السياسي.. وأعرف 
أي نظام تدخل للمشــاركة لتصحيح 
األخطــاء التي ترفضها، وعليه تكون 
املراهنة على قدرة املعارضة السياسية 
فــي اإلصالح من خالل ممارســتها 
الدميوقراطية القادمة، وكذلك احلكومة 
حتت قبة عبداهللا الســالم، ويجب أال 
تكون بالتعطيل وال باملماحكة السياسية، 
الدميوقراطية في  لواقع  بل باحملاكاة 

الكويت.
نسأل اهللا تعالى أن يوفق القيادة 
السياسية في إدارة عجلة التنمية، وأن 
حتمل السلطتان ثقة القيادة أمانة في 
إدارة عجلة االستقرار السياسي وعجلة 

التنمية لسابق عهدها.

ثانيا: الشباب في األسرة يبحثون عن 
جوهم املناسب فيتركون األسرة ويذهبون 
مع أصدقائهم والذين قد يكونون أصدقاء 
سوء فينزلق األبناء في هاوية املخدرات 

وهذه كارثة على األسرة واملجتمع.
ثالثا: ينفق الكويتيون مئات املاليني 
في مجال السياحة اخلارجية ووزارة املالية 
يفترض أن تستثمر رواتب املوظفني في 
مشاريع سياحية داخل الكويت بدال من 
هروب هذه األموال إلى خارج الكويت.

رابعا: السياحة تخلق توازنا متناغما 
بني األمن الغذائي واألمن النفسي جلميع 

أفراد األسرة.
خامسا: السياحة جتمع أفراد األسرة 
في مكان واحد ويعتادون على ذلك فتزيد 
احملبة بينهم ويدخل هذا التجمع السياحي 
الداخلي في قائمــة الذكريات اجلميلة 
لألســرة كما هو احلال في الذكريات 
اجلميلة للمدينة الترفيهية التي دمرت 
ولألسف بقرار ومن دون وجود بديل لها، 
إال أن ذكرياتها باقية في أذهان روادها 

القدامى من األسر الكويتية.
سادسا: املعروف عن أبناء الكويت 
أنهم مبدعون في كل مجال ويجب على 
احلكومة دعمهم واســتغالل إبداعاتهم 
وأفكارهم في مجال السياحة الداخلية.

وكذلك بالتنافس على استقطاب الناخبني 
من اليوم وحتى يوم التصويت في ٢٩

القادم بكل ما هو مفاجأة لالنتخابات، 
الن التزاحم على املقار االنتخابية الشك 
سيكون «بحري»، كما نتوقع عند ظهور 
النتائج ستكون احتفاالت الفوز باملقعد 

االنتخابي على «البحري»! 

طولة العمر والصحة»، وكان أحد محاور 
النقاش طلب أثاث وعمل بعض الصيانة 
وترميــم بعض أجزاء املعهد. أتذكر هذا 
املوقف ألن الوزيرة الصبيح أثارت نقطة 
مهمة والتي نعاني منها في جميع املباني 
التي حتت مظلة التعليم والتربية وهو: 
«انتم كل سنة تطلبون ترميما وأثاثا جديدا 

ومكيفات جديدة أنا مستغربة! ليش؟»
فأجابهــا العميد في ذلــك الوقت: 
حضرتــك عارفــة الطلبــة وإهمالهم 
وتكســيرهم وإتالفهم لبعض األشياء. 
فــردت: «ليــش أهم طلبة وال شــنو 

القوانني، وتكثيف االستجوابات غير 
املستحقة إلسقاط الوزراء في احلكومة 
اجلديدة مبشاهد مسرحيات سياسية 
اســتعراضية تنفذ بأدوات دستورية 

تساق بغير مكانها وحاجتها.
تفاءلنا بدخــول رموز  وإذا مــا 
املعارضــة واعتبرنــا أن املشــاركة 
السياسية ضرورية ألن املرحلة يجب أن 
يقودها سياسيون محنكون من أصحاب 
اخلبرات في تاريخ مجلس األمة، أقول.. 
يجب تذويب جبل اجلليد بني املعارضة 

والنواب احلكوميني واحلكومة.
إن جميــع ما ذكر في الســطور 

في خيارات الســياحة وقد حتّمل رب 
األسرة نفقاته ومشاكله، وفي ظل هذا 
التذمر من إهمال السياحة الداخلية، جند 
أن املواطن على يقني مطلق بأن احلكومة 
لديها القدرة على حل هذه املشكلة، إال 
أن قرار حلها ولألسف اليزال على قائمة 

االنتظار.
وباختصار جند أن أهمية السياحة 

الداخلية تدخل في اآلتي: 
أوال: غياب السياحة يخلق حالة من 
التوتر بني أفراد األسرة وقد يقع الطالق. 
والتوتر يعود إلى الشــحنات السلبية 
الناجتة من العمل والتي إن لم جتد مخرجا 

لها سيتم تفريغها في املنزل.

سبتمبر ٢٠٢٢ صار «بحري» مبعنى أن 
التنافس على املقاعد اخلمسني وفي ظل 
انتخابات «البطاقة املدنية» برفقة اجلنسية 
سيكون تنافسا وصراعا على الصوت 
والتزاحم علــى الصناديق االنتخابية 
والتنافس حقيقة «بحري» من املرشحني 
إلعالن خوض االنتخابات والتسجيل لها 

متهالكة ومتلفة؟ ألم يكن من املفترض على 
من كان يستخدمها أن يقوم بإصالحها 
التسليم؟ واملوضوع األهم وينكم  قبل 
سنة كاملة؟ بس فهمونا املوضوع عندكم 

آلية شلون!
٭ عندما قرأت موضوع «٨٥ ألف طلب 
صرف بــدل أثاث تالــف... املدارس»، 
تذكرت عندما كنت رئيسة قسم وقمنا 
كمجلــس إدارة باالجتماع مع الرئيس 
األعلى للمعهد العالي للفنون املسرحية 
وكان في ذلك الوقت الوزيرة الســابقة 
الصبيح «ربي يعطيها  األستاذة نورية 

االنتخاب وإعالنهم املشاركة في  في 
العملية السياسية، وأيضا مطالب نواب 
املعارضة برئيس وزراء شعبي، وصراع 
احلركات اإلسالمية على التشريع النيابي 
والقوانني بني اإلسالميني والليبراليني.

وإذا ما رجعنا لنتساءل عن التعاون 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية مع 
قبول املعارضة لتبديد اخلالفات بكل ما 
سبق ذكره في السطور املاضية، ماذا 
عن عودة الصراع النيابي ـ النيابي، 
واحلكومي ـ النيابي لوتيرة أعلى من 
سابقتها، وتأجيج املشــاحنات على 
أوجها، وتعطيل التشريع والتعديل على 

الصراع، وكانت شواطئ البحر الشمالية 
مالذا بديال لها، أما الشواطئ اجلنوبية 
فهي مملوكة ألفراد، واملنافذ عليها قليلة 
ومزدحمة من قبل رواد البحر، علما بأن 
الشواطئ في بالد الكفار مملوكة للشعب 
وليس لألفراد، إال أن تقلبات الطقس في 
بعض األحيان تفسد اجللوس على هذه 
الشواطئ فاضطرت األسرة إلى التنزه 
باستئجار شــاليه أو جاخور، واالثنان 
ليس لهما معايير جودة فندقية، يعني 

انت وحظك، إال أنهما أسوأ األفضل.
ومن خالل الوضع املتردي للسياحة 
الوطنية في الكويت اجتهت األسر إلى 
السفر خارج الكويت وهو األكثر حظا 

شهد اليوم األول للترشح النتخابات 
سبتمبر ٢٠٢٢ توافدا كبيرا من املرشحني، 
اتســم بالوزن السياســي الثقيل من 
املترشحني وعلى رأسهم رئيس مجلس 
األمة األســبق النائب املخضرم أحمد 
السعدون وعدد من النواب القدامى ومن 
عدة مجالس متعاقبة، واهللا يوفق اجلميع.
الرئيس األســبق أطلق تصريحا 
واضحــا ال يقبل اللبس والتشــكيك، 
عندما قال «ما بعــد اخلطاب األميري 
األخير شــيء يقال» في تعليقه على 
قراره الترشح بانتهاء مقاطعة انتخابات 

«الصوت الواحد».
بالطبــع هذا التصريــح له مغزى 
سياســي كبير ودعوة مفتوحة بعودة 
كل نواب املقاطعة إلى الساحة واملنافسة 
على خدمة الكويت والدميوقراطية احلقة 
بـ «ال مقاطعة للصوت الواحد بعد اليوم!».

ومن هنا نقول إن الترشح النتخابات 

الدراسي  العام  مع قرب اســتقبال 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ فوجئنــا بخبر في إحدى 
الصحــف احمللية حتت عنــوان: «٨٥
ألــف طلب صرف بدل أثاث تالف لـ.... 

املدارس»!.
هذا املوضوع ليس بقدمي، بل كتب في 
بداية هذا األسبوع وتناول املوضوع العديد 
من احليثيات والنقاط وسلط اإلضاءة على 
أسباب التلفيات والنقصان والعجز التي 
أدت إلى عدم جاهزية بعض املدارس لعامها 
الدراســي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢. وإليكم 
بعض هذه األســباب مع تساؤالتنا إلى 
من ميتلكون زمام األمور في مدارسنا 

وأصحاب القرار في وزارة التربية:
٢٠٢٠ أثنــاء وقت أزمــة كورونا مت  ٭
استخدم بعض املدارس كإيواء أو مخازن، 
ممــا أدى إلى تلف الكثيــر من األثاث 
واملباني، كما ذكر في إحدى الصحف! 

إذا افترضنا هذا الشــيء صحيحا 
وقمنا بالبحث على أرض الواقع لنسأل 
من ميتلكون القــرار: عام كامل انتهت 
جائحة كورونا أين كنتم؟ والسؤال الذي 
يطرح نفسه: كيف تسلمتم تلك املدارس 
الوزارات األخرى وهي  الهيئات أو  من 

صدر مرسوم الدعوة إلى االنتخابات 
العامة ملجلس األمة الكويتي ٢٠٢٢، األحد 
املوافق ٢٠٢٢/٨/٢٨، حيث االستعدادات 
جتري على قدم وســاق للمرشحني 
والناخبني لالقتراع يوم ٢٩ سبتمبر 
٢٠٢٢.. وتوارد على وسائل التواصل 
االجتماعي بوستات إعالنية ملواطنني 
ستدرج أسماؤهم على الئحة املرشحني، 
أســأل اهللا التوفيق لــكل الوطنيني 
املخلصني ملصلحة الكويت وال نزكي 

على اهللا أحدا.
ويبدو أن األخبار الواردة والرؤى 
السياسية حول عودة رموز املعارضة 
ملجلس األمة، ما هي إال عودة للمشهد 
السياسي للمجلس املبطل ٢٠١٢، ما لو 
أردنا أن نعتبر عودة الرموز واألقطاب 
إلى املجلس بداية سياسية جديدة في 

العهد اجلديد.
وهنا أتســاءل: هل مجلس ٢٠٢٢
ســيكون مبنزلة تطبيق على أرض 
الوطني  الواقع ملبادئ وبنود احلوار 
الذي أسفر عنه عودة رموز املعارضة 
القناعات  من اخلارج، وهل تغيــرت 
بتغير املرحلة، على سبيل املثال، قبول 
الرموز املعارضني لنظام الصوت الواحد 

السياحة ال تقل أهمية عن الغذاء واملاء 
والرياضة واملأوى، فهي غذاء النفس، بل 
هي عالج النفس لكل أفراد األسرة، فرب 
األســرة معتاد على روتينه اليومي، إذ 
يستيقظ في الصباح الباكر ويذهب إلى 
مقر عمله فيعمل وهو ال يعلم أن جهازه 
العصبي يعمل بداخله بكامل طاقته، وهذا 
األمر يجعل أعصابه مشدودة ونفسيته 
متقلبة، خاصة إذا كان عمله يتطلب العمل 
مع اجلمهور ونســتطيع القول إن من 
يعمل مع اجلمهور مثله كمثل من يدخل 

يده في جحر وال يعلم ما سيخرج له.
وفي الكويــت وحتت ظل الصراع 
املزمن بني الســلطتني والنسيان التام 
للسياحة الداخلية مت إفراغ الكويت من 
جميع املراكز السياحة الداخلية مثل املدينة 
الترفيهية وحديقة الشعب وغيرهما من 
األماكن اجلميلــة التي دخلت اآلن في 

ألبوم زمن الطيبني اجلميل.
أما في أيامنا هذه فقد أجبر الشعب 
من باب االســتغالل التجاري بالترفيه 
في ألعاب القطاع اخلــاص باملجمعات 
التجارية وهــي ذات تكلفة مادية عالية 
وغير مشجعة ألغلبية األسر الكويتية، إال 
أن األسرة في الكويت بقيت صامدة في 
البحث عن البديل السياحي في ظل هذا 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

نداء لألمة العربية:
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