
آراء
الثالثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢

11

صناع اإلنسان

قطر بطل كأس العالم

شخطة قلم

د. ظاهر هادي املركز

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Al-Derbass.com
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عندما خلق اهللا عز وجل األرض وجعل لها 
قوانينها ونواميسها متداخلة منظمة ومسارات 
كونية لها تأثيرها املباشر على اإلنسان الذي 
حتمل األمانة وهي العبادة وإعمار األرض 
٬ ووضع املنهاج له في الرساالت السماوية 
والرسل عليهم السالم ٬ وخامتة الرساالت 
السماوية هي رسالة اإلسالم وخامت األنبياء 
سيدنا محمد ژ ليكون مثاال بشريا نقتدي 
به في فكره وسلوكه وطرقه في تعامل مع 
املعضالت والقضايا التي متس اإلنسان أوال 

وثانيا على املستوى األمة.
وعندما نرى ونسمع ونتعاطى مع القضايا 
واملشــكالت التي تقع في مجتمعنا وطرق 
التعامل معها نتلمس اخللل واالعوجاج في 
تطبيق القانون ومحاربة الفساد في أشكاله 
ومظاهره على املستوى الفردي أو اجلمعي، 

هنا نطرح تساؤالت:
هل اخللل في تطبيــق القانون وآلياته 
وقنواته املعروفة أم هناك قصور تشريعي 

في القوانني؟
هل احملسوبية واحملاباة والواسطة محرك 

رئيسي في فشل التطبيق؟
هــل ازدواجية املعايير هي املتحكم في 
التعاطي مــع القضايا التــي متس الوطن 

واملواطن؟
هل هناك قصور فــي النظام التربوي 
واملناهــج التعليمية في صناعة اإلنســان 

الكويتي؟ 
هل اخلطاب الديني والقيمي ال يواكب 
واقعنا ومشكالته في ظل ثورة تكنولوجيا 
متمثلة في شــبكات التواصل االجتماعي 

وتأثيرها املباشر على الفرد واملجتمع؟
هل اقتصــر دور النخبة على حضور 

املؤمترات والفعاليات؟
٭ شــخطة قلم: نحن بحاجة إلى الشفافية 
واملكاشفة ومواجهة مكامن اخللل والقصور 
في منظومتنــا٬ وإعطاء الفرصة للكفاءات 
الشــبابية في مختلف احلقــول املعرفية 

والتخصصية.

نعم بالفعل قطر فــازت بكأس العالم، 
فهي البطل املتوج في ٢٠٢٢، لم تفز قطر 
كرويا بالبطولــة، ولكنها فازت ببناء دولة 
ببنية حتتية متكاملة، فازت بتحقيق رؤية 
٢٠٣٠ بسنة ٢٠٢٢، فازت بوضع اسم قطر 

عاصمة لألحداث الرياضية.
جنحت قطر من خــالل البناء والعمل 
باختصار الزمن بسبب استضافة هذا احلدث 
العاملي الذي سيتابعه ما يقارب ٥ مليارات 

إنسان بجميع أنحاء العالم.
انه الفخر فعال.. ما ستشهده دولة قطر 
الشقيقة، وأعني افتتاح بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢، وألول مرة في الشرق األوسط والوطن 
العربي واخلليج، بعد هذه املسيرة العامرة 

باجلهد والتعب.
يعلم اجلميع عن موجات االستهداف التي 
صوبت ضرباتها لهذه البطولة، واإلشاعات 
منذ مدة ١٢ عاما، بينما القطريون ماضون 
بالعمل والتركيز على االســتعداد والبناء 

والعمل دون ان يلتفتوا لها.
فمن قربي للعاملــني في اللجنة العليا 
للمشــاريع واإلرث في دولة قطر، رأيت 
االستعدادات واألعمال على مدى سنوات 
من استضافة هذه البطولة، وهذا يشعرك 

بالسعادة والفخر.
املكتســبة  ان هنــاك اخلبرات  وكما 
واملتراكمــة للعاملني علــى إدارة وتنظيم 

وتشغيل هذه الفعالية.
إمنا هي خبرة عاملية في إدارة وتنظيم 
األحداث العاملية والتي ســتعمل قطر على 
اســتثمارها في تنظيم أحداث أكبر وأكثر 

في املستقبل.
كما انها فرصة في هذه البطولة والتي 
سيزورها مبا يقارب املليون ونصف املليون 
مشجع، من مختلف دول العالم، لنشر ثقافتنا 
العربية واخلليجية وسماحة ديننا اإلسالمي، 
من خالل هذه البطولة وجماهيرها عاشقة 

املستديرة.
كما انها فرصة للدول اخلليجية الستثمار 
هذه الفرصة الستقطاب اجلماهير القادمة 
ملتابعــة البطولة لزيارة الــدول اخلليجية 

والتعرف عليها.
وعلى دول اخلليج استثمار اخلبرات 
القطرية املكتسبة من خالل توقيع مذكرات 

تفاهم وتعاون خليجية مشتركة.
وختاما أمتنى أن نســتفيد من جناح 
التجربة القطرية، فقد حددوا هدفا ومشروعا 
كبيرا بعيد املدى، ركزوا على هذا الهدف، 
ولم ينشــغلوا إال بالعمل، سخروا جميع 
اإلمكانات واجلهود لبناء كل ما من شــأنه 
حتقيق هذا الهدف فقطر في نوفمبر ٢٠٢٢

تختلف عن قطر ٢٠١٠.
هنيئا لألشقاء في قطر حكومة وشعبا 
وكل التوفيق لهم في إجناح هذه البطولة 

وكلنا فخر بجهودهم ودعما لنجاحهم.

قد تؤدي إلى حبس حرارة الشــمس 
ورفع درجات احلــرارة وإنتاج ثاني 

أكسيد الكربون وامليثان.
ويؤثر تغير املناخ على صحة البشر 
والقدرة على زراعة األغذية والسكن 
والســالمة والعمل وقد يعاني البشر 
من تغير املناخ بدرجات متفاوتة كما أن 
فترات اجلفاف الطويلة تعرض الناس 
خلطر املجاعة ومن املتوقع أن يرتفع 

عدد الالجئني بسبب املناخ.
وسيؤدي حتويل أنظمة الطاقة من 
الوقود األحفوري إلى الطاقة املتجددة 
مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح 
إلى تقليل االنبعاثات املســببة لتغير 
املناخ وعلى العالم كله االلتزام بالتحالف 
املتنامي من البلدان للوصول باالنبعاثات 
إلى مستوى الصفر بحلول عام ٢٠٥٠
وأن يتم خفــض االنبعاثات حلوالي 
النصف بحلــول عام ٢٠٣٠ وخفض 
إنتاج الوقود األحفوري بنســبة ٦٪ 
تقريبا سنويا خالل العقد ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

٢٧ من مؤمتر األطراف التفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية حول تغير املناخ عام 
٢٠٢٢، خالل الفترة من ٧ - ١٨ نوفمبر 
٢٠٢٢ والذي يقام في مدينة شــرم 
الشيخ. وسيعمل على تقدم احملادثات 
العمل،  املناخ، وتعبئة  العاملية بشأن 
وإتاحة فرصة ذات أهمية للنظر في 

آثار تغير املناخ عامليا.
حيث تضع مصر قضية تغير املناخ 
في مقدمة جهودها نظرا ملوقعها في 
قلب أكثــر مناطق العالم تأثرا بتغير 
املنــاخ. فرغم أن القــارة األفريقية 
تاريخيا هي األقل إسهاما في إجمالي 
االنبعاثات الكربونية العاملية، إال أنها 
من أكثــر املناطق تضررا وتأثرا من 

آثار تغير املناخ.
املكتسبات وراء االستضافة: وقعت 
االتفاقيات  العديد مــن  مصر، على 
ومذكرات التفاهم إلنشاء مشروعات 
إلنتاج الطاقة املتجــددة من الرياح 
إقامة مصانع  إلى  والشمس، إضافة 
الهيدروجني األخضر، وذلك  إلنتاج 
على هامش استضافة مصر مؤمتر 
األطراف التفاقية األمم املتحدة لتغير 

.٢٧ COP املناخ
٭ رسالة الكاتب: نأمل املزيد من التقدم 
واالزدهار والرخاء ملصر الشقيقة في 

ظل القيادة احلكيمة.

وكذلك اعتنت باســتراتيجياتها 
في سبيل االرتقاء بالتعليم والصحة، 
وشهدت السلطنة مواسم ثقافية عدة 
خالل العام املاضي، ومشاركات فنية 
بالعروض املسرحية ذات الرسائل التي 
حتمل القيم املجتمعية واإلنسانية. 

املزدهرة  الســلطنة  هذه هــي 
السهول ومراتع  كما عهدناها، بالد 
اجلمال.. هذه هي السلطنة التي وقف 
جبلها الشامخ.. ألعلى قمة واقفا أمام 

الشمس.
ولذلك.. أحببت أن أعنون املقال 
كما أراها الشقيقة في قلبي وعقلي 

(سلطنة الشمس).
وفي اليوم الوطني لسلطنة ُعمان 
الشــقيقة، أبارك للقيادة الســامية 
وللشــعب العماني العزيز، ولسفير 
الكويــت د.صالح  الســلطنة لدى 
اخلروصي، ســائال املولى عز وجل 
أن تبقى الســلطنة دهورا ودهورا 
ترفل بأثــواب العز والفخر والتقدم 

واالزدهار.

طويلة األجل في درجات احلرارة وأمناط 
الطقــس وقد تكون هــذه التحوالت 
طبيعية فتحدث على سبيل املثال من 
خالل تغيرات في الدورة الشمســية 
ولكن منذ القرن التاسع عشر أصبحت 
األنشطة البشــرية املسبب الرئيسي 
لتغير املناخ بســبب حــرق الوقود 
األحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. 
وينتج عن احلرق انبعاث غازات والتي 

خسارة االقتصاد العاملي ٢٣ تريليون 
دوالر، أي ١٠٪ من قيمته، بحلول عام 

.٢٠٥٠
ولكن ماذا حدث من ذلك احلني؟!

أدت األزمة الروسية األوكرانية إلى 
إحداث انقالب في اجلغرافيا السياسية 
رأسا على عقب، وأعيد رسم التحالفات 

والعالقات، وغرق العالم في أزمة.
كانت أسعار الطاقة ترتفع بالفعل 
قبل األزمة األوكرانية، حيث تعافى 
العالم من صدمة كوفيد-١٩، لكن احلرب 
األوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز. 
وطفرة لشركات الوقود األحفوري، 

التي كانت حتقق أرباحا قياسية.
شرم الشــيخ ٢٠٢٢: تستضيف 
جمهورية مصر «الشقيقة» الدورة الـ 

مع شركة تنمية نفط عمان.
ويدل ذلك على جناح السياسة التي 
التعاطي  تنتهجها سلطنة عمان في 
مع الشــأن احمللــي واخلارجي من 
الدميوقراطيــة والرصانة واحلكمة 
والســالم، وذلــك لتحقيــق األمن 
واالستقرار والسلم احمللي والدولي، 
ولقد اعتنت القيادة الســامية بدعم 
ومساندة الطموح واملواهب املتنوعة 

واملتعددة للشباب العماني.

دورها املتميز الذي يجب أن تستعد 
له اجلامعات بأسرع وقت، فكون أنك 
تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا، فإن 
العالم بحاجة إلى العديد من املتخصصني 
في تغير املناخ وخصوصا في السفارات 
والســلك الديبلوماسي ليقوم بدوره 
اجلديد املتطور وتخصصاته الفرعية 

املهمة.
إن تغير املنــاخ يعني التحوالت 

هو منع حرارة الكوكب من جتاوز زيادة 
قدرها ١٫٥ درجة مئوية مقارنة بالقرن 
التاسع عشر ما قبل الصناعة، وهذا 
يتطلب تخفيضات جذرية وعاجلة في 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات 
الدفيئة الرئيســية الناجتة عن حرق 
الوقود األحفوري، فهنالك فرق ملحوظ 
بني املخاطر في ظل زيادة ١٫٥ درجة 
مئوية مقابل زيادة درجتني، وفق ما 
أوضحه أوبنهامير، اخلبير في تغير 

املناخ بجامعة برينستون.
أكبر  كما أشارت دراسة أجرتها 
شــركة إلعادة التأمني في العالم، أن 
يتســبب تأثير التغير املناخي على 
التحتية،  الزراعة واألمراض والبنية 
إضافة إلى اإلنفاق احلكومي وغيره، في 

اإلنفاق  الشقيقة، حيث زيادة حجم 
الذي  الطاقة  االستثماري في قطاع 
سيبلغ مليارا و٤١٠ ماليني ريال عماني 
(٣٫٦٨ مليارات دوالر أميركي) خالل 

العام اجلديد.
كما أن سوق العمل في انتعاش 
متناٍم وتذكر اجلهات الرسمية أن هناك 
٥٠ فرصة صناعية بقيمة استثمارية 
تقدر بـ ٢٥٠ مليــون ريال (٦٥٢٫٧

مليون دوالر أميركي) ملشاريع محلية 

بينما يتردد مــن حولنا احلديث 
عن تغير املناخ وتداعياته على الكوكب 
واألمن الغذائي والصحة واحلياة بأكملها 
فإن جامعاتنا لم تتحرك حتى اآلن لوضع 
القانونية  تغير املناخ وسط مناهجها 
والبيئية والصحية واالجتماعية وبرامج 
البحــوث وأمتنى أن تطلق اجلامعات 
مبادرات لتدريــس تغير املناخ تتفق 
مع حجم التحديــات دون تهوين أو 
تهويل ألن دور اجلامعات محوري في 
هذه القضية وأعتقد أنه دور مستدام.
إن جامعاتنــا قادرة على مواجهة 
التحدي مثلما واجهت غيره من  هذا 
قبل بالتعليم والبحوث وقيادة املجتمع 
والبنية األساسية بها واملكملة للبنية 
األساسية بالدولة في عالم متغير بسرعة 
وأمامنا العديــد من فروع العلم ذات 
الصلة بتغيــر املناخ قانونيا وصحيا 
وأخالقيا واجتماعيــا وهي مجاالت 
خصبة وحقول بكر تنتظر منا الكثير. 
وفي املســتقبل ســتكون ملنطقتنا 

«ســتكون قمة املناخ لهذا العام 
معلما رئيســيا إلجراءات وشراكات 
أصحــاب املصلحــة املتعددين عبر 
للطبيعة  الرئيسية  القضايا اخلمس 
والغذاء وامليــاه وإزالة الكربون من 
الصناعة والتكيف مع املناخ».(األمني 

العام لألمم املتحدة).
حكاية قمم املناخ العاملية: التغير 
املناخي هو اضطراب في مناخ األرض 
مع ارتفاع في درجة حرارة الكوكب، 
وتغيــر كبير في طبيعــة الظواهر 
الطبيعية مع نزعة إلى العنف، وتدهور 
مستمر للغطاء النباتي والتنوع البيئي.

ترجع أغلب الدراسات املنجزة في 
هذا املقــام ظاهرة التغيرات املناخية 
إلى جملة من العوامل أبرزها النشاط 
الصناعي وما يخلفه من غازات سامة 
تتكدس فــي الغالف اجلوي، مؤثرة 
بشكل حاد على انتظام حرارة األرض 

وتعاقب وتوازن الظواهر البيئية.
انطلقت فعاليات  غالسكو ٢٠٢١: 
مؤمتر األمم املتحدة ٢٠٢١، لتغير املناخ 
في مدينة غالسكو اإلسكتلندية باململكة 
املتحدة، التــي علق العالم آماله على 
هذه القمة املناخية، لتدارك االنحدار 
نحو الهاوية على وقع التغير املناخي 
وانبعاث الغازات واالحتباس احلراري. 
فقد كان الهدف الرئيسي من وراء القمة 

حتتفل ســلطنة ُعمان الشقيقة 
بيومها الوطنــي في ١٨ من نوفمبر 
كل عام.. ويشارك الشعب الكويتي 
الداخل  الســلطنة احتفاالتها فــي 
الكويتي يرتبط  واخلارج، فالشعب 
بأواصر األخوة  العماني  بالشــعب 
واملصاهــرة والتاريــخ واملصير 
املشترك، ناهيك عن تطور وانسجام 
العالقات األخوية الثنائية بني البلدين.
وتستمر الســلطنة في أمجادها 
العابرة للزمن وللسياســة والثقافة 
وملتقــى احلضارات علــى تاريخ 
كينونتها بــني أخواتها دول مجلس 
التعاون اخلليجي وســط سياستها 
املعهودة في املنطقة العربية والدولية.

وتزدهر عالقتها بجاراتها كازدهار 
الظالل الوارفــة، وال غنى عن رأي 
القيادة احلكيمة جلاللة السلطان هيثم 
بن طارق، حفظه اهللا، وبطانته الصاحلة 
املخلصة، ســدد اهللا خطاهم ملا فيه 

خير العباد والبالد.
لقد فعلت التنمية في الســلطنة 

سلطنة حرف

٥٢ عامًا.. 
على سلطنة 

الشمس
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

تشكيل جلنة حتقيق، وتقوم الوزيرة 
إذا وجد  املقصر  بدورها وحتاســب 
تقصير سواء كانوا مسؤولني أو شركات 
ملعرفة األســباب وراء غرق الشوارع 
ومعاجلة ذلك األمــر معاجلة بطريقة 
فعلية وليــس «ترقيعية» ألننا مازلنا 
في بداية موسم األمطار طبقوا القانون 
وحاسبوا املتقاعسني ألن أي إهمال أو 
أغالق لشوارع سيتحمله اجلميع، وعلى 
رأسهم أعلى هرم في وزارة األشغال.

املرحلة املقبلة مرحلة إجناز، فننتظر 
إجناز وزيرة األشغال على أرض الواقع 
والنزول للميدان ومعاجلة أوجه القصور 
في الشــوارع التي أصبحت مصدر 
املواطنني بسبب  اســتنزاف جليوب 
رداءتها وتسببها في تضرر مركباتهم، 
والتأكد كذلك من سالمة تصريف املياه 
في املشاريع اجلديدة واألنفاق والطرق 

الرئيسية.

يجب على الوزارة بعد انكشــاف 
ضعف اجلاهزية إعادة النظر في أعمال 
الصيانة والعمل على قدم وساق حلل 
املشاكل، ومعرفة أوجه القصور املتكررة 
خالل السنوات القليلة املاضية والتي 
مازالت مســتمرة من غرق لشوارع 
بــات من الضروري  لذلك  واألنفاق، 

وإعالنهم اكتمال صيانتها خالل األسابيع 
املاضية.

ال نحمل وزيرة األشغال اجلديدة 
املســؤولية، ولكن يجب محاســبة 
املســؤولني الذين أكدوا لها اجلاهزية 
من خالل تقاريرهم التي تؤكد القيام 

بأعمال الصيانة واجلاهزية.

قبل موســم األمطار من كل عام، 
نوجه لوزارة األشــغال وهيئة الطرق 
سؤاال عن مدى جاهزية واستعدادات 
الصيانة والطرق  املشــاريع وأعمال 
لتصريف مياه األمطــار يواكب ذلك 
السؤال إجابة املسؤولني عن جاهزيتهم 
للموسم، وتأتي الطامة في كل عامة خطة 
عبارة عن كالم إنشائي وجاهزية دون 

مستوى الطموح.
تصاريح املسؤولني قبل أيام تؤكد 
جاهزيــة الوزارة ومت إبــالغ وزيرة 
األشغال خالل االجتماع بهذا اخلصوص 
ولكن ما أن هطلت األمطار قبل يومني 
وانكشف املســتور، وسقطت خطط 
الوزارة واجلاهزية حيث غرقت الطرق 
املناطق  الداخلية في بعض  الرئيسية 
السكنية، وكذلك طفحت املناهيل من 
كمية املياه بسبب تسكير ها رغم تأكيد 
وحتدي املســؤولني في تلك اجلهات 

إطاللة

وزارة األشغال.. 
وموسم األمطار

khaled-news@hotmail.comخالد العرافة
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كثيرا ما نقول ونردد «ســوف وليت ولعل» وبشكل 
شــبه يومي، ورمبا أتبعنا هذه الكلمات ببعض األمنيات 
واآلمال، أما لعل وليت فهما حرفان ناسخان من أخوات 
إن، فلعل تفيد الترجي وليت تفيد التمني، وسوف حرف 
تنفيس للمســتقبل القريب، واحلقيقة التي ال لبس فيها 
أن أعمارنا مضت ونحن بني سوف وليت ولعل، وهللا در 
احلكيم حيث يقول: زرعت بذرة سوف فأخرجت شجرة 
ليت، فجاء ثمرها لعل، سبحان اهللا جتد املرء يقول بثقة 
زائدة: سوف أفعل هذا الشيء عاجال غير آجل، ولكنه في 
احلقيقة لم يفعل ما قاله، رمبا لعدم توافر النية الصادقة 
لديه، فصارت سوفه هباء منثورا، ويقول أيضا: ليتني لم 
افعل ما فعلت، ولم أخطئ هذا اخلطأ، ثم يعاود املسكني 
الوقوع في نفس اخلطأ بعينه ويكرر خطأه، ولم يحقق 
من ليته شــيئا، ألنه لم يستكن ويرعِو، وجتد أيضا من 
تذهب بــه أحالم اليقظة بعيدا عــن الواقع، فيقول لعل 
يواتيني احلظ فأحقق ما أحلم به، فأبني وأعمر وأستثمر 
وأصبح من أصحاب رؤوس األموال، إال أن احلظ لم يواته 
ولم يتحقق له ما أراد، فلم ير شيئا مما متناه على ارض 
الواقع، فال بنى وال عّمر وال اســتثمر، وقد قال الشاعر 

وأحسن ما شاء:
واملرء مرتهن بسوف وليتني

وهالكــه بالســوف والليــت
واألمثلة نفســها تنطبق على الشعراء وهم أكثر من 
يقول سوف وليت ولعل في هذه الدنيا، فهذا عمر بن أبي 

ربيعة املخزومي يقول:
ليــت هنــدا أجنزتنا مــا تعد

وشــفت أنفســنا ممــا جند
فلم تنجز له هند وعدا ولم تشــف نفسه مما يجد، 
وعاد يجر أثواب اخليبة، وهذا البهاء زهير أيضا يقول:

لعــل اهللا يجمعنــا قريبــا
فنصبح فــي التئــام واتفاق

فلم يجمعه اهللا مبن أحب ال قريبا وال بعيدا، ولم يلتئم 
شمله بها ولم يتفقا، بل كل سار في حال سبيله ورمبا لم 
يلتقيا ثانية، وهذا أبو العتاهية يتمنى ما ال يكون فيقول:

أال ليت الشــباب يعــود يوما
ألخبــره مبــا فعل املشــيب

فهل عاد له شــبابه؟ لم يعد له شــبابه ألن ما متناه 
ضرب من ضروب املســتحيل وال ميكن له أن يتحقق، 
بل ازداد شــيبا وكبرا وضعفا، من هنا أقول أن كل هذه 
األمانــي كواذب مثل أضغاث األحالم، ومن يقل شــيئا 
ويفعل عكســه يحاسبه اهللا على ذلك، قيل لرجل حكيم: 
أوص، قال: (احذروا سوف) فهي من جنود إبليس، وقال 
احلســن البصري: يا معشر الشباب، إياكم والتسويف، 
سوف أفعل، وسوف أفعل، وأوصى ثمامة بن بجاد السلمي 
قومه فقال: أي قوم، أنذرتكم سوف، سوف أصلي، سوف 

أصوم، سوف أعمل. ودمتم ساملني.

كلمات ال تنسى

سوف 
وليت ولعل

مشعل السعيد

كم أذوب حسرة على جليد الشوك، كم تعتصر قلبي 
هزات عنيفة تزلزل كل كياني.. وتكوي حنايا ضلوعي، 
تدمر خلجات كل ما فــي أعماقي فأنصهر في بحر من 
العذاب الذي يفتت كل وجداني نارا متأججة، فأجد نفسي 
تائها في امواج تغوص خناجرها املســمومة في جسدي 
النحيل فتبعثرني كالشــظايا حقيقة مرة ومؤملة، أجدها 
كلما صافحت جرائدنا اليومية وكلما ادرت التلفاز حيث 
أتلقى لغما مدمرا يفجــر كالما بداخلي فأصاب بصدمة 

موجعة تخترق سهامها القاتلة سويداء قلبي..
كل ذلك من هول كارثة حرب الشوارع اليومية التي تقتلع 
سيولها مئات من خيرة شباب وطني الذين هم في عمر 
الزهور وقد سقطت أوراقهم من شجرة احلياة وهم في 
عنفوان الشباب فلم يخضر عودهم ولم تنضج سواعدهم 

بعد وغابت شمس حياتهم لألبد قبل ان يحني قطوفها.
انها حقيقة مأساوية ميلؤها احلزن العميق وتلبد بوشاح 
احلزن االسود.. العصافير تعزف لها سيمفونية حزينة 
والشمس تبكي بحرارة حزنا على شبابهم والبحر تنزف 
امواجه بدل املاء دما وذلك حزنا على فراقهم األبدي، الكل 
ميوت حسرة على هؤالء الزهور التي تنشطر أوصالها 
وتسيل دماؤها أنهارا على االسفلت وبني األرصفة وفوق 
وحتت حوائط اجلسور الصلبة التي ال ترحم.. وكل هذه 
الكوارث احملزنة املؤسفة واملسلسالت املأساوية بسبب 
السرعة القاتلة والسرعة اجلنونية.. وبعد كل هذه االحزان 
وكل هذه املآسي التي تدمي العيون وتثقب القلوب ويشيب 

لها رأس الوليد.
دعونا نتناقش ونتحــاور بهدوء لنوقف نزيف الدم 
وحصــاد هذه األرواح البريئة التــي متوت في ميادين 
ليست هي مبيادين حرب ونطرح سؤاال مهما: مسؤولية 
من فينا كل هذه املجازر اليومية التي ال يتوقف نزيفها؟ 
حقيقة وواقع البد للكل ان يتحمل مسؤولية هذه الكوارث 
االنسانية، كما تتحمل وزرها أيضا عدة جهات معنية في 
ذلك االعالم والداخلية والتربية واملؤسســات الشبابية 
واالســرة، فنحن نريد اعالما واضحا مسموعا يبصر 
الشــباب به واملأساة ويعرض مناذج حية في التلفزيون 
يوميا من هذه املآســي، كما نريد من وزارة الداخلية ان 
تسن قوانني صارمة مشددة حتد من جسامة هذه املشكلة، 
كما يجب ان متنع الواسطة واحملسوبية منعا باتا بشتى 
صورها ال فرق بني ابن صغيــر القوم أو كبيرهم الكل 
سواسية أمام القانون، كما ان لوزارة التربية دورا مهما 
حيث يجب ان تصدر قرارا باضافة مادة جديدة اســمها 
«املرور» تدرس في املرحلتني املتوسطة والثانوية وتكون 
هذه املادة مادة «رسوب وجناح» حتى ترسخ هذه العلوم 
املرورية في اذهان الناشــئة من ابنائنا الطلبة من جهة 
وتؤخذ مأخذ اجلد من جهة أخرى. كما أن للمؤسســات 
الشبابية دورا كبيرا في امتصاص أوقات الشباب الضارة 

وحتويلها طاقات خالقة مبدعة.
اما الدور االكبر واألساسي فيقع على األسرة متمثلة 
بالوالدين، فيجب عدم التراخــي والتدليل الزائد والدلع 
املاسخ لألبناء وعدم السماح لهم بقيادة السيارة اال بعد أن 
يجتازوا كل االختبارات، كذلك يجب تبصيرهم باستمرار 
بأهوال ومخاطر القيادة باستهتار وان الرعونة الزائدة هي 
طريق الهالك والتأكيد عليهم دائما باحترام قوانني املرور. 
وأخيرا أسأل اهللا أن يحفظ شباب وطننا الغالي الكويت 
من كل مكروه وان يهديهم الى ســواء السبيل حتت ظل 
الوالد القائد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 

وسمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل األحمد.

كلمة ومعنى

وتلّبد
الشباب 
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