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إجراءات روسية جلعل 
احلرب األوكرانية 

محكومة التكاليف

حملة

عبداهللا خالد الغامن

من العجائب هذه األيام أن وجهة نظرك بات حتتها خط 
أحمر، عند مجموعة من الناس، فأنت لســت حراً في إبداء 
رأيــك، في هذا الزمن بالذات، وإياك ثم إياك أن تغرد وتبدي 
رأيك وإن خالفت هذا الفرمان سمعت ما لذ وطاب من الشتائم 
والســباب، وبفيك التراب إن اعترضت ألنك ستفتح عليك 
أبواب جهنم باباً يتلوه باب، ال جلرمية ارتكبتها ســوى أن 
تغريدتك لم ترَق لهم، وخالفت ما يقوله غيرك، فكان جوابهم 
بهذه الطريقة الفجة، يريدون أن تكون مثلهم، وكأن مواقع 
التواصل االجتماعي حكرا عليهم وملكية خاصة بهم، وملن هم 
على شاكلتهم ممن أصبح السباب والشتائم ديدنهم ونظامهم 

الذي يسيرون عليه.
ومن يخالف ما يريدون أصبح العدو اللدود لهم، ومباحا أن 
يقولوا فيه من الصفات السيئة ما يريدون، فقد ماتت ضمائرهم، 
وجرميتك في ذلك رأيك املخالف لرأيهم، حتى أصبح عندهم 
واحد زائد اثنني يساوي خمسة ونصف، شئت ذلك أم أبيت، 
وباألمس القريب غرد أحد الصحافيني املخضرمني من أرباب 
القلم وقدماء الكتاب، وطرح وجهة نظره في موضوع ليس 
بسياســي فجاءته الردود من كل حدب وصوب تنهال عليه 
مثل املطــر وكأنه نطق كفرا، فتركوا وجهة نظره على حدة 
وانهالوا على شخصه سبا وشتما، رجاال ونساء، وأكثرهم 
ال يعرفونه شخصيا، ولم يروه مرة واحدة، ولكن «مع اخليل 
يا شقرا»، وقد ظنوا واهمني لضحالة فكرهم وقصر نظرهم 
أنهم أهانوه، ولكن احلقيقة عكس ما ظنوا ألنهم زادوا شهرته 
شــهرة، وتضاعف عدد املتابعني له وسلطوا األضواء عليه 

وأوصلوا رأيه إلى عقالء القوم بال قصد.
يريدون من هذا الكاتب أن يكتب ما يريدونه فقط وحكرا، 
ويفرضون آراءهم فرضا مبعادلة ظاملة ال يرضى بها كل عاقل 
وصاحب ضمير حي، لقد كرهونا في متابعة مواقع التواصل 
االجتماعــي، وبتنا جنلس في الدواوين بعيدا عن إزعاجهم، 
وهذا األمر عجيب للغاية ويثير االشمئزاز، فكيف يريدون 
أن نتحدث مثلما يريدون وإن حتدثنا عكس ذلك نزلت علينا 
رحمة اهللا، فلم ال تتحدث عن وجهة نظرك بعقالنية وتتقبل 
بعقالنية أيضا الرأي املخالف لك، ونناقش الرأيني، وما شأنك 
بي وبشخصيتي وبعمري وطولي وعرضي وأسرتي! وهللا 

در املتنبي حني يقول:
وإذا أتتــك مذمتي مــن ناقص

بأني فاضل الشــهادة لي  فهي 
لقد أصبح اختالف الرأي جرمية وصار رأيك حتت املجهر، 
عند بعض الناس، علما بأن الفجور في اخلصومة يجعل لسان 
املرء بذيئا يسبق طيشــه عقله ويسبق ظلمه حلمه وعدله، 
يتلــذذ بكيل التهم جزافا وبال دليل حتى إن كان لم يعرفك، 
يريدك أن تكون مثلما يشاء ال كما ما تشاء، يصادرون آراء 

الناس ظلما وعدوانا.
والفاجر في اخلصومة غايته تبرر وسيلته ورأيه سقيم 
يخالف األعراف والعقــل واملنطق، ال يرعوي حتى تصيبه 
قارعة، وهذه املمارسات التي نراها «سمجة» ينأى الشخص 
العاقل بنفسه عنها ويترفع عن النزول إلى مستواها الضحل، 
نسأل اهللا تعالى أن يهدينا إلى سبيل اخلير، ودمتم ساملني.

شارك رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح في قمة حتويــل التعليم في األمم املتحدة 
وذكر في خطابه الــذي ألقاه في هذا احملفل العاملي اهتمام 
الكويت بإعطاء األولوية القصوى لتطوير رأس املال البشري 
اإلبداعي.. وإنفاقها على التعليم من أعلى املعدالت العاملية.

ومن هذا املنطلق، فإن خطة سمو رئيس مجلس الوزراء 
في املرحلة املقبلة ســتركز على خطى ثابتة للكويت إلعداد 
أجيال واعدة تســهم في حتقيق «رؤية ٢٠٣٥».. ال شك أنه 
توجه في الطريق الســليم، فنحن اليوم أحوج ما نكون الى 
إعداد مناهج تعليمية للنهوض مبستوى التعليم بغية إعداد 
أجيال صاعدة، قادرة على حتمل املســؤولية في املستقبل، 
ال شــك أن التعليم أصبح من األولويــات ويجب تطويره 
وإعداد مناهج تســهم في صنع أجيال صاعدة، وهنا ال بد 
أن نلفــت انتباه النواب القادمني ألن يضعوا قضية التعليم 
في أولوياتهم وعدم إضاعة الوقت برفع شعارات أصبحت 
بالية وغير مقنعة، لقد سمعنا في املجلس السابق شعارات 
حماية الدستور والدميوقراطية وسمعنا كثيرا عن املشاريع 
التنموية إال أنه لم يطرح أي من هؤالء النواب مقترحات حول 
هذه املشاريع التنموية، يعني مجرد طرح شعارات إعالمية، 
هناك من يريد رفع شعارات حقوق اإلنسان رغم أن الكويت 

ال تعاني أي مشاكل ذات عالقة بحقوق اإلنسان.
وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، قد 
أعلن في اخلطاب الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، إلى الشعب أن الدولة لن 
تتدخل في االنتخابات املقبلة وســتتيح الفرصة ألن يختار 
الشعب نوابه الذين يجدون فيهم صدق شعاراتهم وتوجهاتهم، 
لقد آن األوان ألن يباشر الشعب اختيار عناصر أكثر إصالحا 
فعليا بعيدا عن رفع شعارات إعالمية، كفانا شعارات حماية 
الدستور ألنه لم ميس الدستور من أي مواطن والدفاع عن 
الدميوقراطية وحرية الرأي.. ولو تابعنا املمارسات السابقة 
للنواب السابقني فإنه لم يحجر على أي رأي طرحه أي نائب 
وكذلك لم تفرض الدولــة أي قوانني ضد حرية الصحافة، 
فالصحافة الكويتية تعتبر من الصحافة الرائدة في املنطقة 
بشهادة اجلميع وهناك من يهدد بقوانني حقوق اإلنسان رغم 

أن سجون الكويت ليست فيها أي معارض أو كتم لآلراء.
كذلك نريد أن نلفت انتباه الناخبني بعدم التعامل مع هذه 
الشعارات الكاذبة وال بد أن نساهم في اختيار نواب وطنيني 
أكثر تعاونا مع تطلعات املواطنني في بناء دولة جديدة للكويت 
وأن نحرص على أن نعيد تلك الســمعة الطيبة في مختلف 
املجاالت للكويت التي عاشت في أجواء صافية وحرية تكفل 
سالمة ممارستنا للدميوقراطية واملساواة في احلقوق بني 
كل املواطنني، وأن نذكر بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد قال نحن من مدرسة جابر األحمد. وال شك في أنها 
من أجنح املدارس التي تولــت زمام األمور في البالد فمن 
ينكر دور سمو الشيخ جابر األحمد في بناء اقتصاد متني 
للكويت وصنع العديد من االســتثمارات في مختلف دول 
العالم والتي استفادت حكومة الكويت منها أثناء فترة االحتالل 
بدفع الرواتب للمواطنني.. وكان الشيخ جابر األحمد، رحمه 
اهللا، هو صاحب املركز املالي العاملي للكويت، فتحية لكل من 

أحب الكويت ويسعى لعمل اخلير ألهل الكويت.
من أقوال سمو أمير القلوب الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهللا ثراه، «إن احلرية أخذ وعطاء، وإن اإلســراف في 

إطالق احلريات تبذير وكل تبذير مفسد».
واهللا املوفق.

كان امتداد فترة احلرب الروسية - 
األوكرانية بالنمط الذي سبق الهجوم 
األوكرانــي املضــاد والناجح على 
خاركيف وخيرسون، يكلف االحتاد 
األوروبي أكثر بكثير مما يكلف الروس، 
ألن تدخل الروس العسكري كان تدخال 
العسكرية كانت  محدودا والعمليات 
كذلك محــدودة وخطوط االلتماس 
محدودة ومحكومة وبالتالي التكاليف 
املادية والبشرية والعسكرية بالتبعية 
محدودة، أما اآلن وبعد إعالن الروس 
للتعبئة العامة اجلزئية فإن التكاليف 
املادية والبشرية والعسكرية سترتفع 
بشكل تلقائي ألن خط التماس الروسي 
مع األوكران قد اتســع بعد الهجوم 
األوكراني املضاد، والذي قد جنح ألنه 
وّسع خطوط التماس مع الروس بشكل 
ال ميكن للقوات الروسية املوجودة على 
األرض في أوكرانيا أن حتكمه، لذلك 
قامت روسيا بالتعبئة العامة اجلزئية 
بهدف معاجلة هذا النقص على خطوط 

التماس.
وهذه املعادلة اجلديدة على األرض 
التي سترفع التكاليف على روسيا�
وجتعلها في موقــع الضغط املادي 
بشكل اكبر من الضغط املادي الذي 
كان يتعرض لــه االحتاد األوروبي، 
سيجعل املوقف التفاوضي لدول الناتو 
أقوى من املوقف التفاوضي الروسي 
«ما لم يتمكن الروس من الســيطرة 
علــى التكاليف عبر حتجيم خطوط 
التماس»، ولذلك جلأ الروس إلى تكتيك 
حتويل دونباس وخيرسون ملناطق 
روسية بشكل رسمي عبر االستفتاءات 
الشكلية، وذلك حتى يعطوا أراضيها 
التي سيطروا عليها ميزة االستفادة 
من معادلة الردع النووي الروســية، 
فيحصنوا خيرسون ودونباس من 
أي هجمات عسكرية أوكرانية مضادة 
ومينعوا الغرب من إدارة أي هجمات 
أوكرانية مباشرة على األراضي التي 
ستعلن روســيا أنها أراض روسية 
وتتمتع بنفس احلقوق الردعية التي 
تعطيها العقيدة النووية الروسية لباقي 
اجلغرافيا الروسية، وبذلك تكون خطوة 
ضم دونباس وخيرســون رسميا 
لروسيا، هدفها األساسي هو حتجيم 
خطوط التماس الروسية مع القوات 
األوكرانية املدعومة من الناتو لتقليل 
التكاليف املادية والبشرية والعسكرية 
إلى حدودها الدنيا في هذه املرحلة، 
وفي حال جناح هذه االســتراتيجية 
الروسية بإخضاع األوكران والناتو 
ملعادلة (الردع النووي الروسية حلماية 
اجلغرافيا) والتي ستطبقها روسيا على 
أراضي خيرسون ودونباس، عندها 
ستكون التكلفة املادية التي يتكبدها 
االحتاد األوروبي والناتو يوميا من 
استمرار احلرب األوكرانية، اكبر من 
التكاليف املادية التي تتكبدها روسيا 
منفــردة نتيجة اســتمرار احلرب، 
حيث بعد ضم دونباس وخيرسون، 
ستحرص روسيا على تخفيض معدل 
عملياتها العسكرية في باقي األراضي 
األوكرانية ملدة ثالثة شهور على األقل، 
وذلك حتى تنتهي روسيا من جتهيز 
أعلنت مؤخرا  التي  القوات  وتدريب 
تعبئتهــا «٣٠٠٫٠٠٠ جندي» وخالل 
هذه الثالثة اشــهر تكون موســكو 
قد ضمنت استقرار سيطرتها على 
األراضي األوكرانية التي تخضع لها 
اآلن دومنا أي حاجة إلى قتال تقليدي 
على األرض يردع الهجمات األوكرانية 
املضادة، وبالتالي تكون التكاليف املادية 

على الروس محدودة ومحكومة.
وخــالل هذه األثناء سيســتمر 
الطاقة  الروسي على موارد  الضغط 
واحلبوب بشــكل يضيق على دول 
االحتاد األوروبي مواردهم ويكبدهم 
خسائر اقتصادية بالتبعية اكبر من 
تلك التي ســيتكبدها الروس خالل 
هذه األشهر الثالثة القادمة والتي كما 
ذكرنا بأن الــروس يهدفون جلعلها 
أشــهر خاملة عسكريا وغير نشطة 

ومحدودة جدا.
بهــذا الشــكل فقط ســيكون 
أقوى  الروســي  التفاوضي  املوقف 
من املوقف التفاوضي الغربي، وبعد 
الروسية  القوات  ثالثة شهور تكون 
التي متت تعبئتها مؤخرا قد استعدت 
وجتهزت للدخول في القتال، عندها 
وفي منتصف الشتاء سيطلق الروس 
عمليات عسكرية توسعية في أوكرانيا، 
ستستهدف موســكو في «عملياتها 
العسكرية التوسعية» التي ستطلقها 
في الشتاء، السيطرة على ميكواليف 
واوديسا وذلك لتحويل أوكرانيا إلى 
دولة حبيســة وغير مطلة على أي 
شريط ســاحلي، ليطبقوا ما يسمى 
بـ (اســتراتيجية األنكــودا)، حيث 
الروسية تطبيقها في  القيادة  تعتبر 
الســيطرة على  الوقت احلالي عبر 
كامل الشــريط الساحلي األوكراني، 
هدفا جيو-استراتيجيا رئيسيا لكل 
أنشطة العمليات العسكرية الروسية 
في أوكرانيا، وفي حال جنح الروس 
بتحقيــق أهدافهــم املرحلية بضم 
دونباس وخيرســون، فقد ال يأتي 
القادم إال وأوكرانيا بال أي  الصيف 

شريط ساحلي.

االقتراحات برغبة البرملانية.
٧- خضــوع القــرارات الوزارية التي 
تتضمن التزامات مالية ملراجعة مباشرة 

لديوان احملاسبة.
٨- ربط املسؤولية السياسية للوزير مع 
مسؤولية الوكالء التنفيذيني في الوزارات 
سلبا وإيجابا، ملنع أي اختراقات كيدية.

٩- حسم املشاكل املزمنة، السيما: البدون، 
التركيبة السكانية، االعتماد على النفط 

كمصدر شبه الوحيد للدخل القومي.
١٠- اختزال املهام واملؤسسات املزدوجة، 
فنحن ال نحتاج إلى إدارة إعالم في كل 
مؤسسة حكومية في ظل وجود وزارة 
خاصة لإلعالم. ونحتاج إلى جهة واحدة 

ملراقبة اجلودة في البالد.
وجهاز ينسق ويتابع األسئلة البرملانية 

املوجهة للوزراء.
القــارئ تأكد مــن قدرة  عزيزي 
مرشحك على اســتيعاب هذه الركائز 

وأمثالها.

وما يعود بالســلب على العالم ورفض 
الكويت احلل العسكري الذي من شأنه 
تعريض السلم الدولي للخطر، لذلك متسك 
سموه باملساعي احلميدة واجلهود الدولية 

في الوساطة حلل األزمة.
وجــاءت الكلمــة القياديــة لتؤكد 
إستراتيجية القيادة الكويتية على خلق 
كويت جديدة في عام ٢٠٣٥، من خالل 
انطالق اإلصالح املنشود ونحن نعيش 
في عرسنا الدميوقراطي الختيار الكفء 
في إدارة العملية التشريعية ملا يصب في 

مصلحة املواطن والوطن.
وأشاد ســموه باحلدث الرياضي 
العاملــي الذي ستســتقبله دولة قطر 
الشــقيقة في نوفمبر املقبل بتنظيم 
بطولــة كأس العالم، وهــي أول دولة 
عربية وإسالمية تستضيف هذه البطولة، 
مشيدا بالتقدم الذي حققته خالل عقود. 
وبهذا العرض، فإن كلمة ســموه أمام 
اجلمعية العامة في األمم املتحدة جاءت 
لتفرض مفهوما عمليا استباقيا أال وهو 
«الديبلوماسية الوقائية» لتعزيز السلم 
واألمن الدوليني، وجتديد اإلعالن عن 
مواقف الكويت في سياستها الداخلية 

واخلارجية الدولية.

أي جتاوزات من قبل أي شخص من شأنها 
اإلخالل بنزاهة العملية االنتخابية ومنع 
حدوث أي مشادات كالمية أو مشاجرات 
بني مؤيدي املرشحني، كما تشتمل اخلطة 
على أن تكون العمليــة االنتخابية في 
أبهــى صورة من بدايتهــا حتى ظهور 
النتائج وتذليل كل العقبات أمام املرشح 
والناخب، ليس هذا فحسب وإمنا تتابع 
أي انتهاك للقانون أثناء االحتفال بالفوز 
ســواء كان ذلك بإطالق األعيرة النارية 
أو االستعراض باملركبات أو غيرها من 

املظاهر التي تخالف القانون.
 وفي اخلتام، أدعو إخواني املواطنني 
إلى التعاون مــع رجال األمن اخلميس 
املقبل ألنهــم وجدوا لتقــدمي اخلدمة 
لهم ومســاعدتهم على ممارسة حقهم 

الدستوري.
آخر الكالم: أبارك لإلخوة املديرين العامني 
الذين مت تسكينهم مؤخرا في مناصب 
جديدة وأخص بالذكر األلوية وليد شهاب 
والشيخ فواز اخلالد ويوسف اخلدة وبإذن 
اهللا يشــكلون إضافة ويطورن من أداء 
إداراتهم، كما أهنئ األشقاء في اململكة 
العربية السعودية مبناسبة العيد الوطني، 
كل عام واململكة العربية السعودية بألف 

خير.

قياسه، فقد قرأت مؤخرا تقريرا تضمن 
مؤشرات السعادة، وهذا التقرير عبارة 
عن دراســة أجريت مع منظمة الصحة 
العاملية من خالل مســح صحي ألفراد 
املجتمع في الكويــت وحتدث التقرير 
عن ارتفاع مستويات السعادة بني من 
لم يتزوجوا من الذكــور، وبوجه عام 
كان الذكور الكويتيون أكثر سعادة من 
النساء الكويتيات، وكان كبار السن أقل 

في مستوى السعادة.
وهــذه النتائج تســتحق التدقيق 
والتفكير فــي كيفية رفع مســتوى 
السعادة بغض النظر عن العمر أو احلالة 
االجتماعية، ألن السعادة مكملة للصحة 
وهي جزء من جودة احلياة، ويجب أال 

نغفل عنها.
ويجب أن يعرف ممارسو مهنة الطب 
أنهم يشكلون عنصرا أساسيا ليكونوا 
أحد أســباب الســعادة مع الشفاء من 
األمراض فال بد لهم من مقابلة املرضى 
باالبتسامة فهي صدقة، وكذلك أن يكون 
التعامل مع أي مريض بلطف ومحاولة 
تخفيف آالمهم نفســيا قبل أن تكون 
جسديا لتحقيق السعادة للجميع، ألن ذلك 
يساعد في الشفاء العاجل من أي مرض.

٥- وضــع معاييــر وضوابــط لتقلد 
املناصب القياديــة وفق إعالنات عامة، 
ملنع احملسوبيات، وحتقيق العدالة بوضع 

الرجل املناسب في املكان املناسب.
٦- تفعيل املؤسسات اخلاملة إلى عناصر 
الدولة، كإيجاد مجلس  معاونة ألجهزة 
مندوبي الوزارات في كل محافظة يرصد 
اخلدمات واملرافــق احلكومية ويتابع 

الوطني وقــرارات مجلس األمن ومنها 
قرار ٢٠١٦ إلحالل الســـالم في اليمن.

كما جدد سمو رئيس مجلس الوزراء 
دعوته إلــى جمهورية إيران وفق بنود 
امليثاق األممي والذي يلزم بحسن اجلوار، 
وذلك بتعزيز الثقة بينها وبني جيرانها في 
اإلقليم اخلليجي عبر اتخاذ تدابير جادة 
لبناء الثقة وعدم التدخل في شؤون الدول 
األخرى وهذا كله عبر احلوار، واالتفاق 
على حماية املالحة البحرية في اخلليج.
وعلى مســتوى القضايــا الدولية، 
الكويت من األزمة  طرح سموه موقف 
األوكرانية ومراقبة العالم لتداعيات األزمة، 

إلى خبرتــي األمنية فهي معنية بتأمني 
الهيئة  وحماية املستشــارين وأعضاء 
القضائية وتأمــني احملوالت الكهربائية 
وصناديق االقتراع وضمان وصولها إلى 
اللجنة الرئيسية لفرز األصوات ومن ثم 

إعالن نتيجة االنتخابات.
هذا إلى جانب تسهيل حركة مرور 
املركبات ومنع عرقلتها من خالل عدم 
السماح بوقوف املركبات أمام مقار اللجان 
االنتخابية أو في محيط الطرق املؤدية اليه 
وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبني 
بشكل ميكنهم من اإلدالء بأصواتهم بيسر 
مع تأمني فرض الســيطرة األمنية على 
املدرسة من اخلارج والداخل ومنع حدوث 

واجب الستكمال خطط وبرامج الصحة 
والتنمية لنشــر مفاهيم ومؤشــرات 

السعادة. 
وأمتنى من الباحثني بجامعة الكويت 
ومراكز البحوث ومبؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي أن يضعوا على قمة أولوياتهم 
إجراء بحوث عن جودة احلياة والسعادة 

التي ننتظر مولدها قريبا بإذن اهللا.
إذا شــعر اإلنســان باحلرارة فإن 
الطبيــب يقيس له درجة احلرارة، وإذا 
شــعر باأللم في الصــدر فإن الطبيب 
يقيس له النبض ويفحص القلب، ومن 
الطريف أيضا أن مستوى السعادة ميكن 

تدخل بشــري ممنوع، ويرصد اآلثار 
على البيئة املجتمعية.

٤- خصخصة اخلدمات مع ضمان حق 
التكويت، فاجلهــاز اإلداري احلكومي 
احلالي واملترهل واملكلف ماليا، ال يزال 
عاجزا عن تقدمي خدمات عالية اجلودة، 
نسبة للقطاع اخلاص الذي يلقى رواجا 

شعبيا لكفاءته العالية نسبيا.

حتقيق تسوية سياسية وفق القرار األممي 
٢٠٢٥٤ لعام ٢٠١٥ مبا يحقق طموحات 
الشعب السوري وتأكيد الكويت على عدم 
اللجوء للحل العسكري، وعليه يجب وقف 
التدخالت اخلارجية في الشأن السوري إال 
مبا يصب في مصلحة أمنه واستقراره.

ومن خالل موقف الكويت جتاه األزمة 
اليمنية، رحب سموه بالهدنة بني األطراف 
اليمنية، وإشــادة سموه بدور مبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة في تعزيز الهدنة 
في ســياق مبادرة السالم التي أعلنتها 
اململكة العربية السعودية في ٢٠٢١ عبر 
املبادرة اخلليجيــة ومخرجات احلوار 

تراس األخ الفريق أنور البرجس اجتماعا 
ضم مسؤولني من جهات أخرى للتنسيق 
ومبا ييسر من االنتخابات ودون أي تأثير 
على الناخب من قبل املرشح أو مؤيديه.
حتى اآلن فــإن «الداخلية» أجادت 
فيما كلفت به بدءا مــن إعداد ووضع 
كشوفات الناخبني باملخافر واستقبالها 
املرشحني وتوزيع الدوريات في محيط 
الندوات، هذا إلى جانب مواجهة جتاوزات 
كشراء أصوات او تنظيم انتخابات فرعية 
وإحالة قضايا بهذا الشأن إلى القضاء، 
وها هي اآلن تستعد ليوم االقتراع بخطة 
أمنية محكمة تضمن سالمة االنتخابات 
ونزاهتها. من أبرز مالمح اخلطة استنادا 

ومنذ أيام نشر موقع منظمة الصحة 
العاملية لشــرق املتوسط وثيقة ضمن 
وثائق اجتماع وزراء الصحة بدول شرق 
املتوسط والذي سيعقد في شهر أكتوبر 
املقبل وحتدثت الوثيقة عن الســعادة 
والرفاه وجودة احلياة ضمن احلديث 
عن الصحة في الهدف الثالث، وكم متنيت 
أن حتذو جميع الدول حذو دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بإنشاء وزارة للسعادة.

وأمتنى من اإلخوة املرشــحني في 
انتخابــات مجلس األمــة أن تتضمن 
برامجهم إنشاء وزارة للسعادة ضمن 
التشكيل احلكومي القادم، فهو استحقاق 

يفترض على السلطتني في الفصل 
التشريعي املقبل، حتقيق رؤية «الكويت 
٢٠٣٥» والتي تشتمل على اقتصاد متنوع 
ومتيز دولي وإبداع بشري، وخدمات 
عالية اجلودة. وفي رأينا أن حتقيق ذلك 

يبتني على الركائز التالية:
١- خطة قومية لها بداية ونهاية، تستهدف 
اإلصالح اإلداري واملالي، والقضاء على 
الفســاد. ويكون ذلك هدفــا لبرنامج 
عمل للحكومــة، وميدها مجلس األمة 
بالتشريعات املناســبة، وميهلها حتت 
متابعته ورقابته. مع حملة شعبية توعوية، 
وتهيئة لتحمل التزامات جدية التنفيذ.

٢- االستقرار السياسي، والذي يتمثل 
في إعطاء الوزراء املهلة الكافية لتنفيذ 
املهام املوكلة لهــم، فالتعديل والتغيير 
الوزاري املتكرر محبط للعمل التنفيذي.

٣- تعزيز احلكومة اإللكترونية، ما يسهل 
ظــروف العمل، ويســرع في اإلجناز 
الفاعلــة، ويرصد أي  الرقابة  ويحقق 

جاءت كلمة ممثل صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، أمام اجلمعية العامة 
في األمم املتحدة. اخلميس ٢٢-٩-٢٠٢٢، 
كلمة شاملة معبرة عن استمرار الكويت 

في قيادة دفة اإلنسانية العاملية.
وكان الفتا وقوفه الشامخ أما العالم 
الدولي، وما طرحه وبقوة ملوقف الكويت 
الداعم للقضايا املصيرية في العالم العربي 
والدولي، ليكون النطق الســامي ممثال 
بالرؤية الشمولية للقيادة السياسية الثاقبة 

في الكويت.
العربية،  القضايا  وعلى مســتوى 
طالب سمو رئيس مجلس الوزراء باحلل 
العادل للقضية الفلسطينية ودعم مطالب 
الشعب الفلسطيني، والقضية املركزية 
واحملورية، وطالب سموه إسرائيل بوقف 
انتهاك القانون الدولــي عبر املبادرات 
ومنها مبادرة الســالم العاملية، وإطالق 
املفاوضات للوصول إلى السالم العادل 
والشــامل، وقيام الدولة الفلســطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعن األزمة السورية، طالب سموه 
بوقف النزاعات في سورية والعمل على 

تفصلنا أيام عــن بدء االقتراع في 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢، وأستذكر 
في هذا اخلصوص دعوة سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، إلى 
الشــعب بعدم التعصب ألي طائفة أو 
فئة، أو تغليب املصالح الشخصية على 

حساب مصالح الوطن.
على عاتق املجلس املقبل مهام جسيمة 
وحتقيقها مرتبط باختياراتنا، ومتى ما 
أوصلنا األكفاء من بني املرشحني وضعنا 
أقدامنا على الطريــق الصحيح والذي 
افتقدنا السير فيه لعقود لتصدع العالقة 

بني السلطتني.
أمامنــا فرصة تاريخيــة ألن تعود 
الكويت إلى الريادة بأن نحسن االختيار، 
ومع وجود رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
وتطلعاته الكبيرة مدعوما بخبرة كبيرة 
اكتسبها من سيدي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ومن مناصب كبيرة توالها وأجاد فيها 

بامتياز.
«الداخليــة» جندهــا وبهمة كبيرة 
ومساندة من قبل الوزير الشيخ طالل 
اخلالد تسابق الزمن باالستعداد والتعامل 
مع اي شوائب قد تواجه هذا احلدث، حيث 

مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر فإن 
إلى ذاكرتي بداية اجتماعات  ذلك يعيد 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك 
وخاصة في قمة األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة والتي عقدت في سبتمبر عام 
٢٠١٥ وكان قادة ورؤســاء دول العالم 
يترأسون وفود دولهم، حيث كان وفد 
الكويت برئاسة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
وانطلق من القمــة التاريخية ١٧ هدفا 
للتنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠ وتعهد 
القادة والرؤساء أمام العالم بالعمل على 

حتقيقها.
ومن بني تلك األهداف الهدف الثالث 
املتعلق بالصحة، والرفاه والسعادة وجودة 
احلياة، وفي الواقع الصحة لم تعد تعني 
مجرد اخللو من األمراض، ولكنها أسلوب 
حياة وعمل مستمر أكبر من إمكانيات 
وزارة الصحــة منفردة، ولكن التعامل 
مع هذا الهدف والتعهد بتحقيقه لم يعط 
االهتمام الكافي بالسعادة وجودة احلياة 
والرفاه وغابت عن خطط وبرامج الدول 
أي فعاليات لتقييم السعادة وجودة احلياة 
والرفاه ضمن مؤشرات متابعة األهداف 

العاملية للتنمية املستدامة.
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