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أمامنا اآلن حتديات عاجلة تتطلب من اجلميع حتويل 
النطق الســامي إلى دواء شاف لعالج ما عانينا منه من 
ســلبيات خالل فترات ماضية، ولعــل البداية املنطقية 
هي حتويــل مضامني النطق الســامي إلى برامج عمل 
واضحة املعالم وذات أهداف وغايات ومسؤوليات محددة 
الفترة الزمنية مع حتديد مسؤوليات السلطة التشريعية 
والتنفيذية في متابعة تلك البرامج والتي يجب نشــرها 
بشفافية كاملة على الشعب سواء في برامج الصحة أو 

التعليم أو االقتصاد.
وقد اجتزنا بالفعل مرحلة التشخيص ويجب أن ننطلق 
في تناول العالج بعد قراءة نتائج التشــخيص الدقيق 
وأعتقد أنه لكل وزير برامج عاجلة وبرامج متوســطة 
املــدى وأخرى آجلة وال بد من العمل الدؤوب في خدمة 
الوطن واملواطنني وعليه يجب أن تتحول كل وزارة إلى 
خلية عمل ال تتوقف لوضع البرامج في جميع املجاالت 
مع حتديد واضح لألدوار واملسؤوليات واالستثمارات 
الالزمة ســواء من احلكومة أو مــن القطاع اخلاص أو 

االستثمارات املشتركة.
وهناك أجنــدات عاجلة يجب أن يبــدأ بها الوزراء 
منذ اللحظات األولى لتحمل املســؤولية ومن بينها أن 
يعكف كل وزير مع مساعديه على حتليل النطق السامي 
ومضامينه وحتويله إلى برامج عاجلة للشــفاء العاجل 
بوزارته وباخلدمات املقدمة من خاللها حيث إنه أقســم 
مرتني على رعاية مصالح الشــعب وأمواله والعمل على 
تطويرهــا فإن كل وزير ليس بعيــدا عن معالم طريق 
اإلصالح والتطوير ألنه بالدرجة األولى مواطن من بني 
الشعب ويشعر مبا يشعر به كل مواطن من أي ألم وال 
وقت لتأجيل وصف وتناول العالج الشافي ألن احلساب 
قادم سواء من القيادة السياسية أو من السلطة التشريعية 
أو من الشــعب صاحب املصلحة أو من اإلعالم الوطني 
املدرك ملسؤولياته في عهد جديد والتزامات جديدة مستحقة 

في جميع املجاالت.
وأمتنى أن تنطلق قريبا برامج غير تقليدية في اإلعالم 
لشــرح اخلطوات القادمة لتحويل النطق الســامي إلى 
برامج عمل ملموسة على أرض الواقع لتنفيذها ويشرح 
تلك البرامج للشعب كبار املسؤولني من وكالء أو وكالء 
مساعدين يدركون حق الشعب في املعرفة ومسؤولياتهم 
في حتويل مضامني النطق السامي إلى برامج وسياسات 
واضحة وإدارة حوارات موضوعية لالستماع من الشعب 
صاحــب املصلحة ألنه هو القادر على التعبير عن آالمه 

وآماله في كل املجاالت.
إن التحديــات كبيرة ولكن رصيد األمل كبير أيضا 
ويبشر باخلير ألننا نستطيع أن نتقدم سريعا في مؤشرات 
التنمية الشاملة واملستدامة إن حولنا النطق السامي إلى 
برامج عمل جادة وموضوعية وال مجال في تنفيذها ألي 
صراعــات أو مهاترات أو إضاعة الوقت أو غض البصر 

عن أي باب من أبواب الفساد.
وال بد من االلتزام بالوحدة الوطنية واإلخالص في 
العمل فإن الوطن قدم لنا الكثير ويستحق منا أكثر وكلنا 
أمل أن تكون مضامني النطق السامي منطلقا ملرحلة قادمة 
يتطلــع اجلميع حلصد ثمارها الطيبة ليســعد اجلميع 

ويتطور الوطن.

ثالثون عاما وقد تكــون أكثر مبعنى أوضح منذ 
حترير الكويت وإنشاء وزارة التعليم لم جند التطوير 

املأمول في وزارة التعليم العالي!
فما نشاهده ونالمسه في واقعنا التعليمي ما هو إال 
صورة مبهمة وغير واضحة الرؤى! تلك هي احلقيقة 
وذاك هو الهرم التعليمي الذي أصبح هرما بال أساس أو 
أسس تعليمية! لنتبع معكم قليال من األخطاء اجلسيمة 

التي عفى عليها الدهر دون حلول يا معالي الوزير:
٭ نبدأ مبكتبكم معالــي الوزير! هل تعلم أن بعض 
مستشاريكم «طاف» عليهم العمر الوظيفي ولألسف 
الشديد إلى يومنا هذا يؤخذ برأيهم، بل أصبح القرار لهم! 
٭ هل تعلم أنه يوجد الكثير ممن يحملون شهادات 
الدكتوراه لم تتم معادلة شهادتهم منذ أكثر من ثالث 
سنوات! ورغم هذا يعملون في جهات عملهم مبسمي 
شــهادتهم ومتنح لهم «د» دون االعتماد وتعطى لهم 
ساعات فوق النصاب! «راجع مخالفات ديوان احملاسبة 

بهذا الشأن».
٭ هــل تعلم أن وكيــل الوزارة مجــرد من بعض 
اختصاصاته فيما يخص بعــض األمكنة التي حتت 

مظلة الوزارة!
٭ هل تعلم أن القيادات اإلشرافية لبعض اجلامعات 
والكليــات واملعاهد الفنية إلى يومنــا هذا بالتكليف 

واالستعانة!
٭ هل تعلم عــن املكاتب الثقافية ومــا يتم ومت بها 
ونخص التجديد للكثير دون وجه حق! بل املضحك 
أن البعض منهم لديه الكثيــر والعديد من املخالفات 

اجلسيمة وبرغم من هذا مت التجديد لهم!
٭ هل تعلم عن جلان الترقيات وكيفية آلية الترقيات 
بها؟! هل يعقل بأن دكتور يقوم بتقدمي على الترقية 
من أستاذ مساعد ألســتاذ دكتور! ولألسف اللجنة 
تقبل ببحوثه ومبطلبه مستندة بأن عملهم فقط قبول 
األبحاث «صباح اخلير يا جلنة الترقيات ترى أنتم إلى 
ترشــحون للمسمى عند احملكمني»! هل يعقل معالي 
الوزير أن أبحاث بعض املقدمني عندما تسلم للمحكمني 
يكتب عليها اســم مقدم البحث! بل هل يعقل معالي 
الوزير أن أســماء احملكمني تعطى من قبل الراغبني 

على الترقية للجنة الترقية!
٭ هــل تعلم عن املهمات الرســمية وكيف تدار في 

وزارة التعليم؟!
٭ هل تعلم عن الساعات الدراسية التي فوق النصاب 
وما آليتها وهل أخذ من ديوان اخلدمة املدنية املوافقة 
بتسوية الدرجات وتقليل الساعات الدراسية للبعض؟!
٭ هــل تعلم عن عدد جلان الداخلية واخلارجية التي 
تسند لبعض املنتسبني للوزارة؟! والسؤال: أال يوجد 
قانون بعدد اللجان التي متنح للموظف! مبعنى أوضح: 
موظف جند اســمه في عشر جلان خارجية وداخلية 
«عيل متى يقدر يخلص شغله وال يدرس محاضراته»!
٭ مسك اخلتام: أمتنى من معاليكم االطالع على تقارير 
ديوان احملاسبة.. اهللا يعينك على حقيبة وزارة التعليم 

العالي.. واهللا من وراء القصد.

ها هي الوزارة اجلديدة وقد فاز رئيسها 
بثقة صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو نائب األميــر وولي عهده 
األمني الشيخ مشــعل األحمد، حفظهما اهللا 
ورعاهما، وســيمارس كل وزير صالحياته 
ويباشر أعمال وزارته، وكمواطن كويتي محب 
لوطنه وحريص كل احلرص على سالمة هذا 
الوطن وأمنه وسالمته وسالمة جبهته الداخلية، 
أتوجه إلى أعضاء مجلس األمة، طالبا منهم 
أن يعطوا الفرصة كاملة لهذه الوزارة ولهؤالء 
الوزراء، وأن يعطوا شعب الكويت األمل في 
اإلجناز والتنمية، وذلك بأن يكفوا عن توجيه 
األسئلة واالســتجوابات، وكل وزير يعطى 
الفرصة ليعمل ويصلح ما أفســده آخرون، 
فما  مسؤولية الوزير عن أحداث سابقة على 

واليته للوزارة؟!
يجب أن يعي أعضــاء مجلس األمة أن 
دورهم ليس التأزمي بقدر املكاشفة واملصارحة 
وإعطاء فســحة من الوقت للوزراء ليؤدوا 
دورهم، وليعلم اجلميع أن الكويت ليســت 
مبعزل عما يدور حولنا في محيطنا العربي، 
فاألعداء يتربصون بنا وسبيلهم إلى حتقيق 
أهدافهم هو ضرب الوحدة الوطنية وتصدير 
الفتنة للكويت لتشتعل بالفتنة الطائفية ونار 
يشعلها أصحاب األجندات اخلارجية هدفها 
عدم استقرار الكويت ووقودها عامة الناس 
ونافخها أصحاب الفكــر املريض الذين ال 
يؤمنون بسماحة اإلسالم وال يقبلون الرأي 

اآلخر.
أعطوا الوزراء حقهم في أن يعملوا ثم تأتي 
احملاسبة بعد ذلك، فقد اهترأت البنية التحتية 
في الكويت وساد الترهل كل مناحي احلياة 
وســبقتنا دول خليجية كثيرة كنا بالنسبة 
لها درة ومنارة. ويا أيها الوزراء اســتعينوا 
بالصاحلــني ليكونوا لكــم هداية وبصيرة 
وأياديكم التي تعملون بها، وال تخشوا غير 
اهللا وتوكلوا على اهللا، وعني اهللا ترعاكم وقلوب 
الكويتيني معلقة بكم وبقراراتكم، وإياكم أن 
تخشوا استجوابا وترتعد فرائصكم عند أول 
مســاءلة، فمادمت على حق فال تخش لومة 
الئم وطهروا أياديكم من شــبهة استغالل 
املنصب، ومن شبهة الكسب غير املشروط 
وســارعوا إلى تقدمي ذممكم املالية بوضوح 
وشفافية حتى ال يقال يوما إن فالنا اغتنى 

من منصبه، أو من أين لك هذا؟
يا وزراء الكويت سيروا على بركة اهللا، 
وانظروا حولكم ملشاكل الكويت والكويتيني من 
بطالة وبنية حتتية وشوارع مكسرة وتعليم 
وإسكان وصحة وأجور وكهرباء وماء وازدحام 
الشوارع وقلة حيلتنا، نريد منكم حزما مع 
مثيري الفنت وضربا بيد من حديد على أيدي 
العابثني واملفسدين وجتار األغذية الفاسدة.

نريــد منكم حلوال غير عادية لشــعب 
الكويت، فشعب الكويت يستحق منكم كل 
رعايــة واهتمام.. التفتوا إلى بلدكم الكويت 
وإلى شعب عانى وقاسى وتخلف عن بقيه 
إخوانه في اخلليج، ســيروا على بركة اهللا، 
وال تلتفتوا خلفكم.. ال تسمعوا لهواة التأزمي 
ومقاتلي امليكروفونات، فكفانا ما آل إليه حالنا.

قال الشاعر: 
ومن تكن العلياء همة نفســه

فكل الــذي يلقاه فيها محبب
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها 

ومن عليها من املخلصني من كل مكروه،
اللهم آمني.

هذه رسالة ليتها تستقر في األذهان والقلوب ال 
في األسماع فقط..  وأصدق ما يقال من عبارات 
عندما شاهد املاليني حرصكم على الوطن بأنكم 
الرجال احلقيقيــون والزعماء الصاحلون الذين 
يبكون حرقة على شعوبهم وخوفا على بالدهم، 
فالكويــت هي األغلى وابناؤهــا أمانة في أعناق 
املســؤولني.. ال كما يفعل البعض ممن ال تهمهم 

إال مصلحتهم اخلاصة.. 

هذا اخلطاب أعاد الفرحة إلى القلوب والعيون، 
فاحلكومة العتيدة بقيادة ســمو رئيس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح ظهرت مبباركة 
صاحب الســمو األمير وسمو نائب األمير وولي 
العهــد، حفظهما اهللا، وعلى عينهما، وقد أجنزت 
الكثير خالل فترة قياسية، وهذه الكلمات ستكون 

بوصلة استمرارها ومنهج عملها. 
لقد فاقت حكمتكم التوقعات وأرسيتم بعدلكم 

دمعة ال تقدر بثمن، هي أغلى من كل شــيء 
ألنها ســقطت رهبة من اهللا وإجــالال له تعالى.. 
سقطت من أجل الوطن وخوفا عليه، ألنها دمعة 
سيدي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا وسلمه ورعاه، 
وصلت الرسالة من القلب ووقعت في القلب، هذه 
الدمــوع الزكية التي عبرت عن الصدق احلقيقي 
والوالء للوطن، وقالت للعالم كله: من أجل الكويت 

يهون كل شيء..
لن ينســى الكويتيون والعالم كله اجللســة 
االفتتاحية لدور االنعقاد األول للفصل التشريعي الـ 
١٧ في مجلس األمة، فالتوصيات السامية والتركيز 
وتوجيه املجلس نحو الشباب وتصحيح املسار 
والعدل والنهوض بالبلد والعمل املشترك واحلفاظ 

على تراب الكويت هو عنوان كويت املستقبل.
كلمة تاريخية ألقاها سمو نائب األمير وولي 
العهد أذهلت احلضور واملســتمعني ألنها نابعة 
من القلب، فاجلميع كما قال: «شركاء في حتّمل 
املسؤولية حكومة وشعبا».. فال يتنصل احد من 
املســؤولية.. وليعمل من أجل املصلحة العامة.. 

مركب الوطن في بر األمان، لقد سمعنا قولكم «يا 
اهللا» عند الصعود مستعينني باهللا ورأينا دموعكم 
وأنتم تسمعون قول اهللا تعالى: «ربنا ال تزع قلوبنا 
بعد إذ هديتنا».. وهذه الدموع عنوان فخر وعز 
وكرامة.. وهذه الكلمات خارطة طريق تســتنير 

بها السلطتان.
ووفيتــم بوعدكم ولم تشــارك احلكومة في 
انتخابات مناصب مجلس األمة في سابقة تاريخية 

القت الكثير من التقدير واالمتنان من اجلميع.
عاشت الكويت األعراس واألفراح وهي ترى 
انتخابات نزيهة ونوابا اختارهم الشعب ليكونوا 
خير ممثلني لهم، واليوم نرى هؤالء النواب والوزراء 
في قاعة عبداهللا السالم، أجواء إيجابية وعدم تدخل 
من أحد في سير اجللسة، وسمعنا خطابا ساميا 
يعكس حرص القيادة السياســية الرشيدة على 

استقرار الكويت ورخاء أبنائها. 
الرسالة وصلت سمو نائب األمير، والكرة اليوم 
في ملعبنا جميعا السلطة التشريعية والتنفيذية 
واملواطنني، لنعمل معا ولنتكاتف ملصلحة الوطن. 
عاشت الكويت وحفظ اهللا أميرها وولي عهده األمني.

ال شك أننا عبرنا سنوات طويلة منذ أن غزت 
حياتنا جتربة استخدام األجهزة الذكية، وبصرف 
النظر عن انعكاساتها اإليجابية التي كانت أهمها 
اختصار الوقت - املعلوماتية الســريعة - سرعة 
التواصل االجتماعي وإجناز املهام، إال أنها فتكت 
باألفراد نفسيا واجتماعيا، وها نحن كمجتمعات 
عربية بعد مرور ســنوات طوال من اســتخدام 
األجهزة الذكية أمام صراعات وحتديات وظواهر 
نفســية واجتماعية باتت تهدد أمننا االجتماعي 
كما أنها أصبحت خارج السيطرة للكثير كالصم 
البكم العمي ال يبصرون، والبصيرة كما نوهت 
إليها سلفا في مقاالت سابقة أنها من اختصاص 
القلب وليس النظر في قوله تعالى: (أفلم يسيروا 
في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور) «احلج: ٤٦». ومن اآلثار 
النفســية واالجتماعية املالحظة على سلوكيات 

الكثير من الناس:
- التواصل االصطناعي: ونالحظه في التجمعات 
العائلية وكل يلتهي بعاملة اإللكتروني، كذلك بني 

األزواج وجتمعات األصدقاء.
- التوثيق األعمى: وأصبح كل شــيء يوثق دون 

وعي ودون شعور.
- التشويش الذهني وقلة التركيز.

- جمود املشــاعر: وهي طامــة كبرى حيث إن 
بعض الناس أصبحوا ال يتأثرون مبنظر احلوادث 
والكوارث االجتماعية، أصبح األمر عاديا واملناظر 
ال تثير املشاعر وال التفكير املنطقي في الواجب 
عمله في حلظة احلادثة فقط أصبح األمر مجرد 

فرجة وتوثيق.
- زيادة معدالت اجلرمية.

- انحدار املستوى التعليمي: وذلك ملا لألجهزة من 
انعكاسات صحية على األبناء منها تشوش الذهن 

وضعف النظر وفقدان الصبر وعدم التركيز.

- التنمر والعدوانية.
- فقد الصبر في التفاعالت واملعامالت.

- الفوضى الفكرية.
- ضياع األهداف.

- ضعف الوازع الديني.
- ارتفاع نســبة الهوس بني الناس جراء متابعة 
املشاهير، كهوس التجميل وهوس االمتالك والشراء 

وجتربة كل ما هو جديد... وهذا نذير خطر.
- زيادة معدالت االنتحار.

- زيادة معدالت إدمان املخدرات واملتاجرة بها.
- اإلدمان اإللكتروني كمرض نفسي سلوكي.

- خيانة املجالس والتعدي على اآلخرين بتوثيق 

أحداثهم دون علمهم وهذا يعني النقطة التي تليها...
- انحدار القيم األخالقية.

- التفكك األسري.
- ارتفاع االضطرابات النفســية لدى الكثير من 

األفراد كالقلق واالكتئاب.
- فوضى املشاعر واألفكار.
- انحدار القيم االجتماعية.

- اندثار قيمة احلياء وذلك من خالل تعري البيوت 
واألجساد واخلصوصيات للعامة.

- غفلة القلب.
فاالنفتاح الكبير الذي حققته األجهزة الذكية قد 
فتك باألسرة العربية املسلمة ويوجب إعادة تدوير 
سلوكياتها وقيمها مبا يرفع من ثقافتها ووقايتها 
من األخطار التي تهــدد أمنها االجتماعي وعلى 
املجتمع الواعي الشراكة والتكاتف والتعاون في 
احلفاظ على األسرة من التفكك والتهشم والضياع، 
وذلك من خالل تكثيف الوعي واإلرشاد ووضع 
اخلطط واالســتراتيجيات النفسية واالجتماعية 
والسلوكية من قبل املؤسسات التعليمية وإقرار 
قوانني جديدة جترم كل سلوك مشني يؤثر على 
البناء النفسي واالجتماعي لألفراد ويؤثر بالضرر 

على اآلخرين.

ألم وأمل

الدواء الشافي
من النطق 

السامي
د. هند الشومر

محلك سر

معالي
وزير التعليم

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي
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دمعة احلكمة.. رسالة 
سمو نائب األمير

مشعل القريفة

للسطور عنوان

اآلثار النفسية واالجتماعية
 لألجهزة الذكية
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مساحة للوقت

«وثيقة الوثائق» 
األميرية!

طارق إدريس

هذه املسيرة املباركة في عهد االستقالل 
والدميوقراطية التي جتسدت منذ عام 
١٩٦١ عندما وقعت وثيقة االستقالل 
ثم عــام ١٩٦٢ عندمــا وقعت وثيقة 
الدســتور وباألمس عندما جتسدت 
للشعب وســلمت وثيقة الوثائق في 
السن  لرئيس  الســالم  قاعة عبداهللا 
حتى يودعها محفوظة ومصونة في 
ضمير الشعب ونواب األمة لتكون منبرا 
وبوصلة لتصحيح املسار وملستقبل 
األجيال باحلاضر والقادم من العهود.
نعم، إنها وثيقة الوثائق والدرس 
والعبرة لنا في مناهجنا التعليمية من 
اليافعني  أبنائنا  رياض األطفال حتى 
باجلامعــات واملعاهــد العليا صناع 

املستقبل واألمل املنشود الواعي!
وبال شــك تقع علينا مسؤولية 
كبيــرة أمــام اهللا ثم القيــادة ألننا 
التي  الكلمة اإلعالمية  نحن أصحاب 
تتجسد من خاللها إشاعة النور واألمل 
والتنوير والتصحيح ملساراتنا بالتوجيه 
واإلرشاد التعبوي املستنير لألجيال 
العليا  الوطنية  الرؤية  ووفق منظور 
الوثائق وبهذه  التي جتسدت بوثيقة 
الكلمة األبوية السامية، فاللهم احفظ 
لنا الكويت من كل سوء ومكروه، واهللا 

من وراء القصد واملنشود!

مستقرا تلبية لرغبة القيادة السياسية 
بحكمتها الرشــيدة وعقالنيتها التي 
أعــادت لنــا الطمأنينــة والهــدوء 

واالستقرار.
النصائــح  نعــم ســتبقى كل 
والتوجيهات الكرمية سلوكنا الوطني 
الرائد واملستنير بهدي من اهللا وبنهج 
قيادتنا احلازمة التي أعادت لنا روح 
التفاؤل واالقتناع بالعمل والثقة الغالية 
لألمة ومجلسنا النيابي العريق وتاريخنا 
الوطني األصيل الذي جسده األجداد 
واآلباء واحلكام عبر مسيرة التأسيس 
عندما وقعت وثيقة املبايعة قبل أكثر 
من ٤٠٠ عام بــروح التعاون واأللفة 
واملثابرة واإلجناز والفداء لنقطف ثمار 

وتداخل الصالحيات واالختصاصات 
وباألخص االختصاصات الدستورية 

لسمو األمير، حفظه اهللا ورعاه.
من هنا سجلت هذه الوثيقة أمانة 
واضحة املعالم ملنهج تصحيح املسار 
حلقبة العهد اجلديد الذي نسأل اهللا 
العلي القديــر أن ميكننا من حفظها 
ظهرا عن قلب وإيداعها في الضمائر 
والسلوك الوطني للممارسة السياسية 
والتشريعية اجتماعيا وثقافيا وقانونيا، 
حفاظا للقسم الدستوري الذي أقسم 
عليه اجلميع أمام اهللا والشعب واألمير 
باحلفاظ على مكتسبات هذه الوثيقة 
ومرحلة العهــد اجلديد دميوقراطيا 
ووطنيا وشــعبيا لصيانة استمراره 

لقد ســجل يوم الثامن عشر من 
أكتوبر ٢٠٢٢ قيده بصفحات التاريخ 
وأودع وثيقة الوثائق التاريخية بالعهد 
اجلديد في حقبة الزمن الوطني للكويت 
والتي جتســدت باخلطاب السياسي 
للنطق السامي لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، أدام اهللا، عليه 
الصحة والعافية في افتتاح حفل دور 
االنعقاد األول للفصل التشريعي السابع 
عشر ملجلس األمة والذي ألقاه سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد، رعاه اهللا.
هذه الوثيقة املتممة للخطاب السامي 
في يونيو املاضي ٢٠٢٢ الذي وضع 
كل احلروف والكلمات املضيئة على 
درب مســار التصحيح السياســي 
القومي  الدميوقراطية والنهج  ملسيرة 
حتى تعاد إلى الشعب إرادته باالختيار 
الصحيح بعيدا عن التأثيرات السلبية 
التي أصبحت القبلية والطائفية والفئوية 
السائدة  الســلوكيات  البغيضة هي 
سياسيا والتي كانت تؤثر على اإلرادة 

الوطنية الصائبة.
وثيقة الوثائق التاريخية ستكون 
احلافز للســلطات الثالث على درب 
املسار الدميوقراطي الصحيح بعيدا عن 
العبث باألعراف والقوانني الدستورية 

وأجنزها، وكان اسماً على مسمى.
لم يكن األمر صعباً، بل كان يسيراً 
ســهالً لوجود نية صادقة، وإرادة 
تبعها قرار  ثابتة،  حقيقية، وعزمية 

حازم وصارم.
اإلصالح ال يحتاج في بدايته إال 
إلى النية واإلرادة والعزمية والقرار.
اليوم، تشعر برضا وتفاؤل لدى 
النــاس من خــالل كلماتهم وحتى 

نظراتهم.
أمام مجلسي الوزراء واألمة فرصة 
تاريخية إلعادة الكويت إلى مكانتها.
أيها  باختصــار.. مالكم عــذر 
والوزراء والنواب في عدم التعاون 

واإلجناز.
ونسأل اهللا التوفيق.

أمور كنا نظــن أننا نحتاج إلى 
سنوات كي حتدث، ولكنها حدثت فعال.
مشعل.. سمو نائب األمير وولي 
العهد، هو من أشعل كل هذه التغييرات 

كبيراً من اإلحــاالت للتقاعد، وكماً 
إلى  أكبر من االستقاالت، باإلضافة 
تعيينات متيــزت بالتكنوقراط في 

مرافق ووزارات وهيئات الدولة.

ما أجمــل النور بعد الظالم، وما 
أجمل احلق عندما يعود إلى أهله.

لقد استعاد الشعب مجلسه، وما 
كنا نتوقع أن تســير األمور بهذه 

السرعة، وبهذه الصورة.
إنها بحق نقلة كبيرة التي حدثت 
منذ اخلطاب السامي في أواخر يونيو 
٢٠٢٢ وحتى اليوم، جتعلنا ندرك مدى 

التغيير الذي نعيشه.
رحل رئيسان، وعدد من النواب، 
الفرعيات، توقف شــراء  منعــت 
األصوات، منع التدخل في انتخابات 
رئاسة مجلس األمة ونائبة وأعضاء 
املكتب واللجــان، وكل هذا في أقل 

من ٤ أشهر!
وفي غضون أشهر، شاهدنا كماً 

بعد الفاصلة

مالكم عذر!

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة


