
آراء
الثالثاء ١١ اكتوبر ٢٠٢٢

11

منتخب الكويت السياسي

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Al-Derbass.com

م. طارق جمال الدرباس

البصمة املرنة

اجلازي طارق السنافي

الدميوقراطية التي جتســدت على أرض الواقع أواخر الشهر 
املاضي من خالل االنتخابات البرملانية التاســعة عشرة في تاريخ 
الكويــت، والتي جرت يوم اخلميس املوافق ٢٩ ســبتمبر، كانت 
حاسمة ومصيرية في مسيرة الكويت وشعبها األبي، فمسؤولية 
حتديد من ســيمثلنا في مجلس األمة تقع على عاتق هذا الشعب 
الواعــي واملدرك ألهمية هذه اخلطوة من خالل اإلدالء بأصواتهم 
في صناديق االقتراع، فهذا احلدث املهيب دقت أجراســه بخطاب 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، والذي ألقاه 
ولي عهده األمني سمو الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، معلنا 
بداية االنطالقة، حيــث احتوى هذا اخلطاب على كلمات أصبحت 
املقياس في تصحيح املسار «هدفنا من هذا احلل الدستوري الرغبة 
األكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل 

في عملية تصحيح املشهد السياسي».
إن تصحيح مسار الدميوقراطية الكويتية التي تعتبر في مقدمة 
دميوقراطيات الدول العربية قاطبة وبعض دول العالم، ملا فيها من 
تأسيس أصيل ومبادئ إنسانية حضارية، لم يأت بالعنف وسفك 
دماء أو زج بالســجون إمنا أتى باتفاق وتناسق آراء رجال مبطلق 
احلرية بني حاكم وشــعب قبل أربعة قرون. فكل مواطن كويتي 
شريك وجزء مهم في هذه االنتخابات احلقيقية والنزيهة لذا تكمن 
األمانة العظمى في توخي مصلحة الكويت للخروج بفرسان التغيير. 
فهذا احلدث على مستوى الكويت ويليق بشعبها، حيث صار 
هذا العرس البهيج في ظل مميــزات كثيرة جدا يعرفها ويفهمها 
وعايشها الشــعب الكويتي قاطبة، وبعد أن تكلل بالنجاح والفوز 
املرضي لنا جميعا فنحن واثقون بأن من حظي باألرقام األعلى كانت 
له حظوة الفوز وفتحت أمامه مهمة النهوض برفعة شأن منطقته 
ومصلحتها التي تصب في مصلحــة الكويت في النهاية وتقدمي 
اخلدمات وإيصال صوت دائرته للجهات املعنية بكل أمانة وحرص، 
لنتقدم مبستقبل مشرق إن شاء اهللا، فالنتائج التي متخض عنها 
العرس هي نتائج تتماشى وتتوافق وتتجانس مع اخلطاب التاريخي 
لقيادتنا السياسية حفظهم اهللا ورعاهم، وكما يقال إن اإلصالح يأتي 
من أعلى، فأتى اإلصالح من أعلى وقابله الشعب بالتحية مبثلها من 
الوالء واالنتماء واحملبة، لقد فهم الشعب الكويتي الرسالة السامية 
ألبو السلطات وطبقها على أرض الواقع، فنحن جميعا شركاء في 
صناعة مســتقبل الكويت، فهنيئا لنا جميعا بهذا العرس البهيج 
وهنيئــا لنا جميعا بهذه الكوكبة مــن النواب األفاضل، اآلن ال بد 
أن يكون التعاون بأعلى درجاته لترجع درة اخلليج كما كانت في 
السابق وهذا ما تتطلع إليه القيادة وأيضا الشعب الكويتي أجمع.

 شكرا رجال الداخلية، شكرا للشعب الكويتي لتلبية النداء في 
ممارسة حقهم االنتخابي وتســهيل املهمة، شكرا للقضاء النزيه 
الذي أدار العملية، شكرا لوسائل اإلعالم، شكرا للمغردين، وشكرا 
للجميــع عندما التزم بالصمت االنتخابــي، هذا العرس هو نواة 
لها مقياسها السياســي واالقتصادي واالجتماعي لنتكاتف نحن 
والشعب مع السلطات الثالث والسلطة الرابعة اإلعالم لنكون يدا 
واحدة وسواعد جامعة وأفكارا حاملة ونصل إلى القمة بفضل كل 

شريف ذي همة لتكون الكويت غير.
نعم نحتاج ألن نفتخــر ونقول بالصوت العالي الكويت غير، 
يا ليت تكتمل الفرحة األسبوع القادم وتشكل كوكبة من الوزراء 
على قدر وقيمة وصدق وأمانة، وأيضا تتم تزكية الرئيس ونائبه 

في مجلس شعب الكويت لنجزم بأن الكويت غير، قولوا آمني.

قبــل نحو ٣ أعوام ذكرت أن الدول القريبة تتغير وتنوع 
مصادرها وتقلص من امتيازات مواطنيها وتفرض رســوما 
على اخلدمات وتدفع أبناءها إلى تولي أعمال كانوا حتى وقت 
قريب يعزفون عنها ونحن مكانك ســر وان الدولة ستجبر 
على ذلك، ولكن إذا مضت في سياســة ان النفط هو املصدر 
الوحيد سيكون الضرر الواقع على املواطن كبيرا جدا ويتحمله 
بقســوة، ألن الكويت دللت املواطن على مدار عقود وعقود. 
ودعوت إلى تخفيف حدة ما ســيحدث، وذلــك بالنظر إلى 
أوضاع األسواق التجارية اخلاوية، وكم املشاريع التي تغلق، 
والفنادق واملطاعم والشقق الفندقية التي تعاني. وذكرت ان 
الكويت حتتاج إلى قرارات باالنفتاح السياحي وليست بحاجة 
إلى أياد مرتعشة، واالبتعاد عن نغمة الطقس احلار وتسريع 
عجلة التنمية وطرح مشــاريع سياحية وان نفكر بجدية في 
حتويل الكويت إلى بلد صناعي وجتاري وسياحي ومركز مالي، 
ليس فقط بالكالم وإمنــا بالفعل، وهذا ليس باألمر الصعب، 
فهناك رجال أعمال لديهم املقدرة على إقامة مشاريع عمالقة 
في جميع املجاالت، وهذا ســيعود بالفائدة على الدخل العام 

ويخلق فرص عمل للمواطنني.
منذ هــذا التوقيت لم يحدث أي جديــد في ملف تنويع 
مصادر الدخل واليزال النفط هو املصدر األوحد، وبالتأكيد 
فإن الظروف خدمتنا من جهة احلرب الروسية - األوكرانية 
وارتفاع أسعار النفط، ولكن الدول ما يجب أن تدار من ظروف 
خارجية، وليس من تخطيط علمي فأســعار النفط كان من 
املمكن أن تهبط إلى ما دون اخلمســني دوالرا، وهذا احتمال 
ممكن وليس مستحيال ألن السوق يخضع للعرض والطلب 

وكل شيء وارد ولكن من غير اجلائز أن تستمر هكذا.
املؤشرات تقول إننا في واد والعالم كله في واد آخر، فها هي 
الدول املجاورة متنح امتيازات ومحفزات لزيادة عدد السائحني 
بحيث تنوع من مصادر الدخل وتقيم مهرجات وأنشطة وتبني 
مرافق ومتنزهات، أما نحن فسرنا في الطريق العكسي بإغالق 
البلد، وكانت أولى اخلطوات وقف الزيارات العائلية ثم وقف 
االلتحاق بعائل بأسباب ال أعلمها وال أجد تفسيرا لها، وأرجو 
االبتعاد عن التفكير غير املنطقي بأننا بذلك نســتهدف احلد 
من كثافة جالية بعينها ألن الزيارات تعني إنفاقا اكثر من قبل 
رب األسرة في التسوق وضخ املزيد من األموال في السوق 
وااللتحاق بعائل أيضا، وإلى جانب ذلك ينشط السوق العقاري 
املتخم باألعباء منذ جائحة كورونا ومغادرة عشرات اآلالف 
سواء بسياسة «التفنيش» والتضييق عليهم أو مبغادرة البالد 

طوعا إلى دولهم أو دول أخرى.
لألسف القطار محلك سر متوقف بسبب إجراءات تتخذها 
وزارة الداخلية، وال أجد أي مبرر لسياسة اإلغالق تلك، وبدال 
من أن تســتفيد الكويت من استضافة الشقيقة قطر لبطولة 
كأس العالم جندها تغلق احلدود أمام أي فرصة لالستفادة من 

هذا احلدث وكأننا نريد أن نكون دولة منغلقة.
أكررها للمرة األلف أي وافــد يقيم مبفرده في الكويت 
ميكن أن يدخر ما يزيد على نصف مدخوله وأكثر ومتى ما 
ســمح له بإحضار أسرته أو استضاف أسرته ما استطاع أن 
يدخــر ١٠٪ من راتبه على أقصى تقدير، أضف إلى ذلك احلد 
من قضايا أخالقية مرتبطة بالعزوبية، آن األوان ليكون ملف 
انفتــاح الكويت وتنويع مصادر الدخل وإقامة مشــروعات 
ســياحية وترفيهية تستقطب زائرين ومشروعات ومصانع 
كبرى ميكن استثمار رؤوس األموال بها واالبتعاد عن الفكر 
القاصر مبطاردة الوافدين وكأنهم لصوص يسرقون ويعودون، 

من أولويات احلكومة، اللهم إني أبلغت اللهم فاشهد.

منتخبات الكويت الرياضية هي تلك املنتخبات 
التي تضم نخبة من العبــي األندية يجمعهم 
املنتخب رغم اختــالف توجهاتهم وطوائفهم 
يجتمعون على هــدف واحد هو حب الكويت 

ورفع رايتها.
 تذكرت منتخب الكويت وأنا أقرأ خبر تشكيل 
مجموعة الـ ٧ مبجلس األمة والتي أعلن عنها يوم 
أمس والتي تضم النواب األعزاء شعيب املويزري 
وسعود العصفور وعبداهللا فهاد وفالح الهاجري 

وحمد املدلج واسامة الزيد وشعيب شعبان.
ضمــت هذه املجموعة نوابــا من مختلف 
األطياف والقبائل والتوجهات واألفكار، اجتمعوا 
في مجموعة واحدة لعمل برملاني مشترك، أسأل 
اهللا لهم التوفيق والسداد في أن يكون اجتماعهم 

لتحقيق املصلحة الوطنية.
نأمل أن يكون هذا التنوع في مجموعة الـ 
٧ املســاهمة في والدة مشاريع قوانني وطنية 
خارج الصندوق تخدم جميع شرائح املجتمع 
الكويتي وتوجهاته، وأال يكون هذا التنوع سببا 

في اخلالف والفرقة في قادم األيام.
لقد عاشــت الكويت عقــدا من الزمان في 
غياب العمــل اجلماعي والتركيز على الفردية 

في العمل البرملاني.
لكن ما شهدناه خالل العامني املاضيني من 
عودة ظهور فكرة العمل اجلماعي املشترك على 
السطح والتي بدأت بتشكيل كتلة الـ ١٦ والتي 
سرعان ما تفككت لتبقى كتلتا الـ ١١ والـ ٥ في 

مجلس ٢٠٢٠.
قد ال نســتطيع تقييم أداء الكتلتني في 
املجلس السابق وبرامج عملهم إال أننا نستطيع 
القول إن أعضاءهما قد جنحوا في حتقيق 
بداية فكرة العمل اجلماعي املشترك، واملواقف 
الثابتة والتي أدت في النهاية إلى جناح جميع 
أعضاء الكتلتني وعودتهم الى املجلس بعدما 

كسبوا ثقة األمة بهم.
وقد الحظنا مدى جناح الكتل النيابية في 
حتقيــق أهدافها والتي أدت إلى تهافت النواب 
لالنضمام إلى الكتل والتنسيق املشترك والذي 
إذا استمر وتطور سيساهم في تطوير احلياة 
البرملانية وإقرار القوانــني الوطنية التي طال 
انتظارها، وأولها تطوير النظام االنتخابي القائم 

على العمل اجلماعي ال الفردي.
وختاما.. أدعو جميع الكتل البرملانية واملجاميع 
النيابية إلى االستفادة من أخطاء املاضي والعمل 
على طي صفحة اخلالفات والتركيز على املشاريع 
الكويت واالرتقاء  الوطنية املشتركة وانتشال 
بها على جميع األصعدة، فالشعب الكويتي مل 

من اخلالف ومتعطش لإلجناز.

بعد انتشار مقاطع وصور لزحمة الشوارع 
بالتزامن مع عودة املدارس والعمل الرســمي 
لكل قطاعات ومؤسســات الدولة، ومطالبات 
بحل أزمة االزدحامات املرورية والتي شــلت 
الشوارع الرئيســية والسريعة خالل ساعات 
الذروة، طالب كثير من رواد مواقع التواصل 
االجتماعي من موظفني ومواطنني بتطبيق نظام 
البصمة املرنة، وهو نظام مرن للبصمة يغطي 
ساعات عمل املوظف دون احلاجة للوصول في 
وقت الدوام الرسمي احملدد، أو العمل بشكل 
تقليدي، ففكرة البصمة املرنة مطبقة في كثير 
من الدول وكثير من املؤسسات، حيث أثبتت 
جناحها في أكثر من مؤسســة واعتمدت في 
كثير من األنظمة، وساهم وجود البصمة املرنة 
برفع إنتاجية املوظفني باإلضافة الى تخفيف 
الضغط عن الشوارع خاصة في أوقات الذروة 
منها: الذهاب والعودة للمدارس والعمل، مما 
يتيح فرصة للعمل بشكل أكثر استحبابا، فيما 
يتناســب مع أوقات عمل املوظفني وظروفهم 
اليومية، باإلضافة إلى ذلك، تغطية الســاعات 
املرنة ســيجعل أوقات املراجعات مرنة أيضا 
حيث ال يتعني على املوظف الذهاب في نهاية 
الدوام الرســمي، بل ستكون املكاتب مفتوحة 
حتى أوقات متأخرة من فترة العصر أو حتى 
في الفترات املسائية، مما سيخفف الضغط أيضا 
عن املراجعني في مختلف املؤسسات والوزارات.

في حني طبقــت بعض الدول نظام الدوام 
القصير، وهو نظام يتيح العمل للموظفني ألربعة 
أيام فقط، والذي اثبت جناحه أيضا ورفع من 

إنتاجية املوظفني وحسن من نفسياتهم.
وجود أنظمة بأفكار جديدة وتطبيقها - هو 
أمر يعكس اهتمام احلكومات وأصحاب العمل 
باإلنتاجية وليس فقط بعدد ساعات احلضور 
واالنصراف، التي أثرت سلبا على سير العمل 
في العديد من القطاعات، حتى اصبح كثير من 
املوظفني يداومون فقط أثناء مواعيد البصمة، 
«يبصمون» ويغادرون ثم يعودون «يبصمون» 
ويغادرون مرة أخرى بسبب التقيد مبواعيد 
صارمة غير قابلة للتعديل، وأوقات ال تتناسب 
وظروف اآلخرين ومتطلبات احلياة وصعوبتها. 
لذلك، بعد دراســة وحتديــد ضوابط العمل 
بالبصمة املرنة، نتمنى أن يتم تطبيقها ودراسة 
مدى فاعليتها على إنتاجية املوظفني في نهاية السنة.

٭ بالقلم األحمر:
الســؤال: هل ســتنجح البصمة املرنة في 

الكويت أم ال؟

أوقات كثيرة من احلياة  في 
نبحث عن احلكمة للتفكير قبل 
القرارات واملواقف، وهي  اتخاذ 
الواقي ضــد االندفاع  احلصن 
أو  الغضب  والتهور في حلظات 
الفرح، وقد يكون القرار شخصيا 
أو عاما أو اجتماعيا، وقد تزداد 
احلاجة للحكمــة في قرارات قد 

يترتب عليها تداعيات مختلفة.
وعندما ندعو اهللا أن يهب لنا 
احلكمة فهي بال شك نعمة عظيمة 
ال يعرف قيمتها الكثير، فإذا فقدت 
احلكمة فإن البديل هو اخلضوع 
ألهــواء النفس التي ال تقود إلى 
الصــواب، ولكن اللجوء إلى اهللا 
لطلب احلكمة هو ملجأ اجلميع. 
وهكذا تصريحات الساسة في 
املواقف املختلفة والتي نتمنى أال 
تكون بعيدة عن احلكمة والرشد 
حتى ال يدفع عامة الشعب الثمن 
من حياتهم ومستقبلهم إن غابت 
احلكمة عن قادتهم. وقد قال ابن 

القيم: «احلكمة: فعل ما ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي 
ينبغي»، فإن احلكيم هو شخص 
عاقل يرجح األمور نحو الصواب 
مبا امتلكه من خبرات عبر جتاربه 
في احلياة وقال تعالى: (كما أرسلنا 
فيكم رســوال منكم يتلو عليكم 
الكتاب  آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
واحلكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 

تعلمون).

فاحلكمة هي إعطاء كل شيء 
حقه وفــي وقته ومن دون ظلم 
ألحد، ألنهــا اإللهام بعد التفكير 
وتدبر األمور، وبذلك تكون نتيجة 
قناعة راســخة، وقال مالك بن 
دينار: «قرأت في بعض كتب اهللا 
أن احلكمة تزيد الشريف شرفا 
وترفــع اململوك حتى جتلســه 

مجالس امللوك».
واحلكمة تنقسم إلى قسمني إما 

أن تكون حكمة فطرية يهبها اهللا 
عز وجل ملن يشاء ويتفضل بها 
على من يريد، وهذه ال يد للعبد 
فيها أو أنها مكتسبة ويكتسبها 
العبد بفعل أسبابها وترك موانعها 
فيسهل انقيادها له وجتري على 
ألفاظه التي ينطق بها وتكتســي 
بها أعماله التي يفعلها ويشهدها 
الناس على حركاته وتصرفاته. 
وتكتسب احلكمة من كثرة التجارب 
واالستفادة من مدرسة احلياة ومن 
مجالســة أهل الصالح والعبادة 
احلقة هللا ســبحانه وباستشارة 
ذوي اخلبرة والتجربة والتحلي 

بالصمت عما ال فائدة فيه.
إن احلكمة حتفظ اإلنسان 
عن ارتكاب السوء أو التلفظ به 
أو ارتكاب احملظورات أو التجني 
على الغير أو عمل ما يضطره 
لالعتذار وطلب العفو، وأمتنى أن 
يتحلى اجلميع باحلكمة لتسود 

الطمأنينة والعدالة.

اآلن، وبعد أن شقت النساء 
طريقهن إلى قبة عبداهللا السالم 
بامرأتــني اجتازتا  وحتديــدا 
االنتخابات بنجاح هما د.جنان 
باتت  بوشهري وعالية اخلالد، 
هناك العديــد من العقبات التي 
إذ اليزال  التغلب عليها.  يتعني 
الرجال يشــكلون األغلبية في 
التحدي األول  املجلس، وهــو 
واألكثر وضوحا، والذي سيجعل 
من الصعب على النساء تطوير 
شبكات داعمة في فضاء يهيمن 

فيه الذكور.
ال ميكننــا أن ننكر بتاتا أن 
املجتمع العربي يفضل - بشكل 
عــام - أن ميثله الذكور في أي 
منصب من مواقع صنع القرار، 
ومبا أن الثقافة الذكورية التزال 
سائدة، فمن املتوقع أن تتم احلياة 
السياسية وفقا للمعايير والقيم 
الذكورية. تخلق الصور النمطية 
للمرأة والتحيز والتقاليد احملافظة 
واحملرمات الدينية تصورا شائعا 
بأن القيادة النسائية لن تنجح، 
لذلــك مع حلــول الوقت الذي 
حتصل فيه املــرأة على مقعد 

البرملــان (مجلــس األمة)  في 
تكون قد فازت فعليا بالعديد من 
املعارك الرسمية وغير الرسمية 
وجتاوزت أيضا توقعاتنا العديدة.
لكن قبــل الوصول إلى قبة 
البرملــان، يتعني على النســاء 
مواجهة عقبات مســتمرة في 
العمليات السياسية واالنتخابية، 
بالتالي فإن معظم النساء غالبا 
ما يترددن في املشاركة في مثل 
هذه األحداث. عالوة على ذلك، 
غالبا ما تكون املرشحات أهدافا 
للتضليل وخطاب الكراهية على 
التواصل االجتماعي،  وســائل 

للضغط عليهن لالنسحاب من 
احلياة السياسية، باإلضافة إلى 
ذلك، ميثل التواصل مع الناخبني 
للترشــح  واملتطلبات األخرى 
الناجــح مزيدا مــن التحديات 

للمعايير املجتمعية لإلناث.
في الواقــع، حتدثت بعض 
النساء سابقا عن اضطرارهن 
للتغلــب علــى املقاومة داخل 
للمناصب،  للترشــح  أسرهن 
وأنه في بعض احلاالت كما في 
بعض الزيجات، يجب على األسرة 
املمتدة املوافقة أيضا على ترشيح 
أن تؤثر  املرأة، وميكن آلرائهم 

لذلك، من  املقربة،  على األسرة 
املهم أن تعالج الطبقة السياسية 
التي يهيمن عليها الذكور مثل هذه 
القضايا غير الرسمية وتشجع 
الطرق التي تعزز اإلميان بقدرات 

املرأة.
على الرغم من أن النســاء 
ميثلن أكثر من نصف ســكان 
الكويت، فإننا ما زلنا نكافح من 
أجل احلصول على متثيل مناسب 

في البرملان.
املعــروف أن  كذلك، مــن 
القائــدات يرتديــن العديد من 
املختلفــة بنجاح مما  القبعات 
يوازن بني وظائفهن وأسرهن، 
التجارب  العديد من  إلى جانب 
املتنوعة األخرى. وتساعد هذه 
السمات القيادات النسائية على 
التكيف بســرعة مع أي وضع 
جديد وإيجاد احللول املثلى التي 
ترضي األغلبية. في النهاية، ال 
القيادة احلقيقية مبدى  تتعلق 
تقدمنا بأنفسنا، بل باألحرى إلى 
أي مدى نتقدم باآلخرين، وقد 
أثبتت النساء مرارا وتكرارا أنهن 

قادرات على حتقيق ذلك.

ســافرت في سنة ٢٠١٧ إلى 
جمهورية بنغالديش الصديقة في 
رحلة خيرية مع جمعية النجاة 
اخليرية وكانت من أولى الرحالت 
التي قمت بها، في ميدان العمل 

اخليري واإلنساني.
أن تســافر من أجل  فكرة 
إسعاد الناس الضعفاء والفقراء، 
وتقدم لهم خيرات أهل الكويت 
جتعلك تنسى كل مشاق ومتاعب 
وحتديات السفر التي نوجهها. 
العظيمة  النعم  وتشعرك مبدى 
املولى ســبحانه  بها  التي جاد 
علينا، وتدعوك كذلك إلى التفكير 
باستمرار في مساندة ومساعدة 

هؤالء الضعفاء.
ســافرت لتغطيــة حملــة 
«إبصار»، هذه احلملة اخلاصة 
بعالج مرضــى العيون وكانت 
هــذه الرحلة مبنزلــة انطالقة 
للحملــة، وهللا احلمــد مازالت 
حملة «إبصار» مستمرة، حيث 
استفاد منها قرابة ١١٦ ألف إنسان، 
مت من خاللهــا إجراء العمليات 
اجلراحية وإقامة املخيمات الطبية 

وتقدمي الفحوصات واالستشارات 
وتوزيع األدوية والنظارات الطبية 
وإقامة البرامج التوعوية للوقاية 
من العمى وضعف البصر. وذلك 
في ٨ دول مستفيدة حول العالم، 
وذلك مببلغ زهيد جدا وهو ٤٠
دينارا! تخيلــوا معي إخواني 
القراء الكــرام كيف لهذا املبلغ 
أن يغير حياة شخص لطاملا عانى 
الصعوبات واآلالم في حياته فهو 
ال يستطيع العمل وال يستطيع أن 
يقوم بأمور حياته البسيطة جدا، 
فلو احترق شيء في منزله فلن 

يستطيع أن ينقذ نفسه فضال 
عن أن ينقذ غيره.

أغلق عينيــك دقيقة واحدة 
حاول أن تســير فــي منزلك 
لتقضي أمرا معينا، الحظ الفرق 
والصعوبة، أو تخيل معي أنك لم 
تر وجه أغلى الناس على قلبك 
أمك، أبيك، زوجك وأبنائك، هذا ما 
يشعر به أناس لسنوات طويلة، 
ولتعرف معنــى ذلك أكثر فهم 
فقراء ال ميلكــون ثمن العالج 
وال يستطيعون العمل، من أغلى 
النعم التي َمن اهللا علينا بها هي 

نعمة البصر، نعمة عظيمة كثير 
منا لم يقدرها ولم يؤد شكرها، 
في رحلتي رأيت أطفاال وشبابا 
ونساء وكبار سن كانت حياتهم 
متوقفة فقط على ٤٠ دينارا! رأيت 
دموع الفرح بعد العملية رأيت 
أيادي ترفع وتلهج بالدعاء ملن مد 
يد العون لهم وساعدهم، وبفضل 
اهللا أهل الكويت واحملسنون من 
شــتى الدول ساهموا في أنهم 
صنعــوا الفرق في حياة هؤالء 
املساكني، وبإذن اهللا نستمر هذه 
السنة في صناعة الفرق جميعا 
وندعوكم لدعم حملة «إبصار» 
التي تنطلق بتاريخ ١٤ اجلاري، 
فليبادر كل منا ويسعى للتكفل 
بعالج حالة مريض عيون مببلغ 
٤٠ دينارا، هذا املبلغ قد ننفقه في 
رحلة سريعة للجمعيات التعاونية، 
وقد ننفق أضعافه في غداء في 
املطاعم مع األصدقاء، فيا  أحد 
أحبتي أذكركم بحديث النبي ژ: 
«كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يفصل بني الناس» أو قال: «يحكم 
بني الناس» صدق رسول اهللا ژ.

«خربوا كل شيء جميل»، هذه 
اجلملة يرددها الكثير من الناس، 
يرددونها كلما شاهدوا حدثا مؤملا، 
أو تصرفا غير مسؤول، أو خلال 
في مكان مــا، أو تراجعا في أي 
مجــال كان، فهي جملة تتناقلها 
األلســن التي حتب أن يبقى كل 
شيء على ما يرام دون عبث أو 

تخريب أو تشويه.
وفي احلقيقة هي جملة مؤملة، 
وكلما ســمعتها انتابني شعور 
باحلزن عميق، وشــعرت بأن 
بها دعوة للحنني للماضي!، ذاك 
املاضي الــذي كان (اجلميل) هو 
الطاغي به على كل مشــهد وفي 
كل صعيد، فالذي يقول: «خربوا 
كل شيء جميل» بال شك له قلب 
«صدوق ومخلص»، قلب يتفطر 
عندما يرى مشاهد بها شيء من 
التخريب ال البناء، وبها شــيء 
التقدم  من الرجوع والتخلف ال 
والتطور، فقائلها ميلك قلبا يحب 
اخلير، و(يحن) لذاك الزمن اجلميل 

الذي عاشه أناس يحبون إشاعة 
اخلير و(الســنع) أينما حلوا أو 

ارحتلوا.
فقائلها له عني ال تريد أن ترى 
أي صورة من صور البشاعة، فهي 
تريد أن يبقى كل شيء في غاية 
اجلمال، وتريد أن يبقى اجلميل 
على جمالــه دون أن يخترب أو 
يتشوه بفعل األيادي التي ال تعرف 

(اجلمال) وال حتفظ (اجلميل)!.
لذلك علينا أن نســقي بذور 

اجلمال في كل مكان، وعلينا ردع 
(أيادي البشاعة) وقطع كل يد ال 
تريد للجميــل أن يبقى جميال، 
فترك األيــادي العابثة تلك التي 
تعشق اخلراب والبشاعة تعمل ما 
تشاء! يعد فعال في غاية اخلطورة، 
لذلك لنواجه تلك األيادي املخربة 
للجمال حتى تقف عند حدودها، 
وحتى نحافظ على كل شيء على 

ما يرام.. جميال!.
فكلمات األســى، واألسف، 

والتأفف واأللم، وخيبة األمل، يجب 
أن متحى من قاموس املجتمعات 
من خالل املصلحني في املجتمع، 
وعلى أولئك (املصلحني) أن يركنوا 
دائما إلــى احلكمة واحلنكة في 
معاجلة كل أمر يدعو إلى حتجيم 
«اجلميل» وإلى تفشي «البشاعة»، 
فاحلكمة سبيل العقالء من الناس، 
وغير احلكمة هي سبيل اجلهالء 
منهم، فساهموا في تثبيت وإشاعة 
«اجلميل» باحلسنى، وحققوا كل 

إحسان للمجتمع.
حفظ اهللا مجتمعنا جميال في 
أمن وأمان، وخيب اهللا جهود من 
«خربوا كل شي جميل» أو أرادوا 
أو نووا أن «يخربوا كل شــيء 
جميل»، وتبقى القلوب صادحة في 
األمل ومطمئنة ألنها متعلقة مبن 
بيده مقاليد السموات واألرض.

٭ «من كتاب اهللا»: بسم اهللا الرحمن 
الرحيم (وأحسن كما أحسن اهللا 
إليك وال تبغ الفساد في األرض 

إن اهللا ال يحب املفسدين).
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