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دالي محمد اخلمسان

اللي معاشــه ٣٠٠٠ دينار مفلس آخر أسبوع قبل نزول 
الراتب، وكذلك اللي راتبه أقل من ١٠٠٠ تلقاه األسبوع األخير 
على حســب تعبير أحد املغردين حرفيا «أدور اخلردة في 

كشنات السيارة».
شالســالفة؟! ملاذا اجلميع سواء أصحاب الرواتب العليا 
والدنيا يشــتكون من نفس األمر.. نفــاد كامل الراتب قبل 

نزول الراتب التالي؟
هل هو سلوك استهالكي سيئ يؤدي إلى صرف جل راتب 

في أول أسبوعني من نزوله؟ أم أنه الغالء الفاحش؟
«تويتر» حاليا هو انعكاس حلياة الناس وأسلوب معيشتهم، 
فإذا صدق فإن غالبية الشعب الكويتي اليوم االثنني ٢١/١١/٢٠٢٢

مفلسون متاما، وبالكاد لديهم ما يشترون به األكل، 
يحكي لي أحد العاملني في اجلمعيات التعاونية يقول: آخر 
٤ أيام قبل نزول الرواتب ال أحد يســتخدم عربات اجلمعية 
الكبيرة بل تظل يومني ثالثة «على حطتها» ال أحد يحركها، 
مؤشر على اضمحالل القوة الشرائية للمواطن هذه الفترة 

واحتمال انعدامها.
طيب ما احلل؟ كيف ننقذ املواطن من هذا الوضع السيئ 

الذي يصل له آخر الشهر؟ 
أحد االقتراحات وقد تكون متطرفة بعض الشيء لكنها 
تظل اقتراحات ودعوة للنقاش حول هذا املوضوع املهم، وهي 
حجز مبلغ من راتب املواطن يصرف له فقط بداية األسبوع 
األخير قبل نزول الرواتب. الهدف منه التأكد أن لديه نقودا 

يشتري بها احلاجات األساسية له وألسرته وأطفاله.
 املوضوع ليس مبالغة كاتب يسعى جلذب االنتباه والقراء، 
بل هو واقع نعيشــه. الكثير من املواطنني لسبب أو آخر ال 

يوجد في جيبه دينار واحد قبل الراتب بأيام.
اقتراح آخر تتصدى له اجلمعيات التعاونية هو توزيعها 
كوبونــات بقيمة مثال ٢٥ دينارا آخر الشــهر ملن يريد من 
املساهمني بشرط توقيعه تعهدا بإرجاع قيمتها عندما ينزل 
راتبــه. مرة أخرى االقتراحات هذه فقط اقتراحات واجتهاد 
مني، وأنا متأكد أن هناك اقتراحات أفضل من ذلك لدى أناس 

أفضل مني وأكثر ذكاء.
وكذلك هناك أمر مستخدم في أميركا وأوروبا وأنا شخصيا 
جربته حني عملت في أميركا وهي طريقة طيبة لتنظيم أمورك 
املالية، وهي صرف الراتب على شكل أسبوعي، بهذه الطريقة 
انت مجبر ال محالة على تنظيم نفســك على مدى ٤ أسابيع 
في الشــهر، وليس فقط مرة واحدة في الشهر ينزل راتبك 

(فتمرده) كله وتواجه مصيرك لنهاية الشهر وانت مفلس.
تنظيم املواطن حلياته املالية ينعكس على سعادته وشعوره 
بالرضا، عكس ضيقه وعيشــه في دوامة اإلفالس املستمر 
التي تتكرر كل شــهر وتكون مدعاة لتعاسته، وبالتالي جتد 
الناس كما يقول أحبابنا في مصر «متشي مش طايقة نفسها» 
وأدنى شرارة أو سلوك مستفز من اآلخرين يتحول الشخص 

العادي لوحش يتشاجر ويدخل في مشاكل وأمور كثيرة.
يعجبني في األميركان حني عشــت بينهم أنهم يوزعون 
راتبهم إلى ٤ أجزاء، جزء الفواتير واإليجار أو قسط البيت 
والثاني لألكل واملالبس ثم جزء للترفيه واجلزء الرابع واألخير 

لالدخار، أين نحن من ذلك؟!
٭ نقطة أخيرة: هي كذلك مناشــدة لوزير اإلعالم عبدالرحمن 
املطيري بإعطاء توجيهاته الكرمية الســتحداث برنامج في 
التلفزيــون يقدم نصائــح لتوعية املواطن نحو الســلوك 
االستهالكي الصحيح وكيف يحافظ على دخله ليكفيه شهرا 

كامال بل ويدخر جزءا منه.

يكفل الدستور حق كل أسرة كويتية في السكن املالئم ملا 
يشكله السكن من طمأنينة واستقرار نفسي. ومن املفارقات 
الغريبة أن صندوق الكويت للتنمية االقتصادية العربية يقتطع 
من مال الدولة ويقدم املنح، والقروض لتنفيذ برامج التنمية 
املتعلقة باملشاريع اإلسكانية في الدول العربية والدول النامية، 
بينمــا حكوماتنا املتتالية تدرك معاناة ومرارة املواطن فيما 

يتعلق بالرعاية السكنية، وهنا ينطبق علينا قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

واملــاء فوق ظهورهــا محمول
أليس الشعب الكويتي أولى باألموال التي تدفع للخارج 
حلل األزمات اإلسكانية في وطننا؟! خاصة أن تراكم الطلبات 
اإلســكانية وصل لـ ٨٩ ألف طلب حتى العام احلالي، وهذا 
يؤكــد معاناة ما يقرب من ١٠٠ ألف أســرة كويتية تنتظر 

حقوقها اإلسكانية. 
ومن أبرز معوقات حل أزمة اإلسكان أن هذا امللف منذ 
زمن طويل يدار مبنهجية ال تساعد على حله بالشكل املرضي 
وبالتالي ينتظر ســنوات طويلة حتى يحصل على السكن، 
والغريب أنه بعد أن يحصل على البيت بشق األنفس وبعد 
مرارة االنتظار يجد االختالالت الواضحة في التصميمات 
والتشــطيبات، فيقبل على مضــض ويضطر لقرض آخر 
ليقوم بالتعديالت بأقســاط بنكية تزيد من الضغوط عليه. 
فهل يقف األمر عند هذا احلد؟ بالطبع ال بل هنا من يسعى 
إلعاقة زيادة قيمة القرض اإلسكاني إلدراكهم أن الـ ٧٠ ألف 

دينار ال تكفي لبناء القسيمة.
ومبا أن أقل قيمة بناء بيت مســاحته ٤٠٠ متر تتراوح 
بني ١١٠ و ١٢٠ ألف دينار يضطر املواطن لالقتراض لتكملة 
البناء وهذا ما يزيد الضغط على ميزانيات األســر صاحبة 

الدخل احملدود. 
وكلما تفاقمت األزمة اإلسكانية يدرك الشعب أن عرقلة 
حلها تأتي بصورة مقصودة، وكل هذا حتت مرأى ومسمع 
احلكومة ومجلس األمة منذ ســنوات عديدة دون اتخاذ أي 

خطوات تصحيحية في هذا اجلانب.
وبالنســبة لبدل اإليجار فهو ال يكفي إليجار استوديو 
ولهذا يضطــر املواطن لدفع ما ال يقل عن ٣٠٠ دينار فوق 
بدل اإليجار حتى يتمكن من السكن في شقة متواضعة، وال 
نعلم لَم ال حتل الدولة أزمة اإلســكان لتوافر املبالغ الطائلة 
التي تنفقها في بدل اإليجار والذي يكلفها ١٤ مليون دينار 

شهريا أو حوالي ١٦٨ مليون دينار سنويا؟
وكم ســمعنا من تصريحات ووعود براقة حلل األزمة 
اإلسكانية من أكثر من وزير تولى حقيبة اإلسكان، ولكن ظل 
الوضع على ما هو عليه وال عزاء ملعاناة املواطن. وفي األخير 
نؤكد أن الدولة بإمكانها حل أزمة اإلسكان عندما تقوم ببناء 
املزيد من املدن اإلسكانية دفعة واحدة، فإذا كانت تبني اآلن 
مثال خمس مدن إسكانية فلَم ال تقوم بتشييد ما ال يقل عن 
٣٠ مدينة إسكانية لتحل األزمة اإلسكانية املفتعلة في أقل من 
٥ أعوام مع ضرورة أن يراعى في تصميم املدن اإلسكانية 
أكثر من منوذج لكل مدينة حتى يختار املواطن النموذج الذي 

يتالءم مع رغباته. وما أكثر احللول عندما تصدق النوايا.

ولتكن منحــة ومكرمة تعني وفاء 
األبناء لآلباء بتراث يتمناه زائر ديرتنا 
من خارجها تشهدها األمم األبعد عن 
تراثنا للفنون البحرية العريقة، والفنون 
البرية العميقة كعمق تاريخنا باحتفاء 
حاضره املمتع ملاضيه املبدع، فواقع هذه 
الفنون حتتويها اآلن مع امتداد الزمن 
منازلهم ومساكنهم اخلاصة مبناطق 
ومواقع وظروف ليس متمتع مبا يليق 
بهذه الفنون البحرية والبرية بالشكل 

املطلوب!
ومع ذلك تزحف جماهيرها ورواد 
وهواة عشــق تراثها، لتلــك البيوت 
املتواضعة نهاية كل شــهر أو عطلة 
رسمية، أســبوعية كانت أو سنوية! 
الظروف  تلك  تخطانا أشقاء مياثلونا 
الفنية بحريــة وبرية مبراكز ومواقع 
لراحة  املطلوبة  جتهزت بكل خدماتها 
فرقهــا وزوارها وضيوف احتفاالتها 
بشكل راق وتراث باقي قدميه، كاجلديد 
بتلك املراكز املؤهلة لهذه الفنون ترضي 
أجيالها بكل مراحلها العمرية وأعوامها 
املتقادمة ولو كانت منشآت متواضعة 
التصميم، مبسطة األعداد واالستعداد 
وتلفها املتابعة والصيانة املطلوبة ال كما 
تعاني دور املسارح واملراكز املهملة خير 
دليل مركز عبدالعزيز حسني الثقافي 
مبشرف مبداخله الكئيبة، ومساحاته 
املتآكلة ولوحاته  احلزينة، وبواباتــه 
بأعلى  للناحية اجلنوبية  اإلرشــادية 
زواياه بعد إزالة مسماه وتركه ٣٠ عاما 
بال اهتمام رغم إقامة بعض املعارض 
عنوة جتاه جامع البشر واحلديقة العامة 
بأشجارها اجلرداء وبصمات اإلهمال 

شاهدة عليها!
البعض ممن يتواجدون  وبسؤال 
حلراستها يأتيكم جوابهم بأنه ال أحد 
يسأل باملركز العريق وتركه غريقا مبياه 
الصرف الصحي وشبكة أمطاره، حيث 
تعشش زرازيرها بتمديداته براحة تامة!
لذلك يقتــرح طالبو ورواد مراكز 
فنون البحر والبــر اهتماما وحرصا 
على رعايتها باملكان والزمان واجلهة 
الرسمية، إدارة وعناية ولو من خالل 
تعاونيات تلك املناطق لتوفير الرعاية 
املطلوبة كما مت للحدائق العامة أخيرا 
التعاونيات والقطاع اخلاص  وتنافس 
بالذات للوجبات الســريعة ومطاعمها 
الترفيهية  تستفيد وتفيد تلك املواقع 
السياحية ومتابعة أمنها وأمانها وتأكيد 
العود األخضــر تغطية وجتميل كما 
هو مطلوب للمراكز الفنية الشــعبية 
واالهتمام بها ولها باحملافظات الرسمية، 
هداكم اهللا لألفضل يا فرسان القرار 

السليم بكل أموره، طالت أعماركم.

جنحت دولة قطــر الصغيرة في 
مساحتها والكبيرة بإجنازاتها في تنظيم 
بطولة عاملية كبيرة وهي «نهائيات كأس 
العالم» البطولــة التاريخية التي تقام 
للمرة األولى في منطقة اخلليج العربي 
والشرق األوسط، وهي نسخة مبهرة 
بكل املعاني تكللت بالنجاح، حتى قبل 
أن تبدأ، وهذا إجناز كبير لدولة قطر 
املميزة  ولرجالها األوفياء وحكومتها 

ولقيادتها الفذة.
تعرضت دولة قطر حلمالت غير 
مسبوقة من انتقادات واتهامات باطلة 
بلغ بعضها حد االفتراء، وهي ال تعدو 
أن تكون حملة منظمة فيها الكثير من 
التحامــل ال تخلو من االزدواجية في 
التعامل، ولكن دولة قطر أثبتت للجميع 
أن العمل اجلاد والرغبة والعطاء هي 
عنوان رئيسي لهذه البطولة الناجحة 

بكل املقاييس.
إن مونديال قطر ٢٠٢٢ سيعزز من 
اقتصاد دولة قطر ويعيد تأثير مكانتها 
ووضعها ومرافقها وأهداف سياستها 
اخلارجية، وستستفيد قطر وكل دول 
املنطقة اقتصادياً من وراء هذه البطولة.
فخورون بكم يــا أهلنا في قطر 
التنظيــم ألكبر حدث  على حســن 
رياضــي عاملي، وهذا اإلجناز مصدر 
فخر واعتزاز وتباه لنا كدول مجلس 

التعاون والدولة العربية كافة.
نعم، فازت قطر بافتتاح بطولة كأس 
العالم وأبهرت العالم كافة بهذا اإلجناز 
العاملي وحسن التنظيم وروعة األداء، 
نبارك ألمير دولة قطر ســمو الشيخ 
متيم بن حمد ولشــعب قطر الطيب 
هذا اإلجناز العاملــي، ومن جناح إلى 
جناح بفضل اهللا مت باجلهود املبذولة 

في صنع هذا اإلجناز.

قتل قد ارتكبت من أجل املوافقة على 
الشنغن، األمر الذي نرفضه جميعا الن 
القوانني واألحكام تعتبر شأنا داخليا 

وغير قابلة لإللغاء واالبتزاز.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا 
املعفاة من  الــدول  الكثير من  هناك 
«شنغن» ولديها قوانني مماثلة للكويت 
ولم نسمع من تلك اجلهات املنزعجة 
اي تعليق او اعتراض على أحكامهم؟ 
لذا يجب أن يقابل تناقض هذه الدول 
بتطبيــق املعاملة باملثل على رعاياها 

القادمني إلى الكويت.
أخيرا نتمنــى أن جند مثل هذه 
الردود حاضرة من قبل وزارة اخلارجية 
جتاه أي تدخل من قبل أي دولة في 
بات من  لذلــك  الداخلية،  شــؤوننا 
الضروري دعم قرارات الدولة وتوحيد 
خطابها اإلعالمي، والوقوف في وجه كل 
من يريد التدخل في الشأن الداخلي، 
ألن الكويت خط أحمر وسيادتها فوق 

كل اعتبار.

وراءه التدخل في شــؤوننا الداخلية 
واملساس بسيادة الكويت، وأن أقدامنا لن 
تطأ طريق التنازالت نقطة أول السطر.

< < <
أعبر كمواطن كويتي عن اإلجناز 
احلافل الذي تشهده الشقيقة دولة قطر، 
والتي أصبحت أول بلد عربي يستضيف 
فعاليات بطولة كأس العالم، وبشهادة 
اجلميع فإن التجهيزات التي عملت قطر 
على تنفيذها خالل الفترة املاضية، وما 
سنراه من أشــياء مبهرة خالل حفل 
االفتتاح والتي أكد الكثيرون أن ما أنفق 
على تلك التجهيزات يفوق ما أنفق خالل 
البطوالت السابقة لكأس العالم، كل ذلك 
ينبئ بأن العالم سيكون مع بطولة غير 
عادية، واملقصد من اإلشارة إلى بطولة 
كأس العالم هو أن العالم بأكمله يتوجه 
إلى الدول العربية وليس العكس، وبالتالي 
فنحن الكويتيني ال حاجة لنا في «شنغن» 

ميس بحرياتنا وسيادتنا وقوانيننا.
واحلــق أقــول، إن الكويت ظلت 
محافظة على تاريخها خاصة اإلنساني 
وانها لم تعرف يوما سبيال للدماء، وأنها 
تنتهج درب اإلنسانية والعدل واحلق، 

ولن حتيد عن ذلك مهما كلف األمر.

جتاه أي قرار، ففي املقابل نتوقع هنا 
في الكويــت أن يكون املوقف بنفس 
القرار وعدم التدخل بشؤون الغير. 

مــن جانب آخــر، فــإن املؤمتر 
الصحافي لوزير اخلارجية في أعقاب 
تصريح أدلى به نائب رئيس املفوضية 
األوروبية مارغريتس شيناس، والذي 
تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام اإلعدام 
في الكويت، معتبرا أنه سوف يكون 
لذلك «تداعيات على املناقشات املتعلقة 
باملقترح لوضــع الكويت على قائمة 
الدول املعفاة من تأشيرة شنغن» فإن 
هذا األمر لــن يؤثر على أي قراراتنا 

الداخلية احلرة.
 ولم نكن نتمنى أن تصدر مثل تلك 
القرارات االستفزازية والضغط على 
الكويت في هذا الصدد. فهو أمر غير 
مقبول من قبل األصدقاء في االحتاد 
األوروبي أن تكون العالقة بهذا الشكل. 
وباخلتــام نثني علــى موقف وزير 
اخلارجية ونشد على يديه لالستمرار 
في موقفه املشرف الذي حفظ للكويت 

مكانتها كما كان دوما.. واهللا املوفق.

أريحية ومبشاعر طبيعية دون  بكل 
قيود وإن اختلفت املواقف والظروف.

وأستحضر هنا قول الكاتب الروائي 
والرسام األميركي هنري ميلر: «إن 
النضج يكتمل عــن طريق التصالح 
مع الذات والتصرف بتلقائية وعفوية 
دون التقيد بقوانني معينة»، لذلك فهم 
أشخاص قادرون على إسعاد ذواتهم 
واكتشاف متعة احلياة في أي شيء 
وبجميــع احلاالت، ألنهم ال يربطون 

حصول ذلك بأمور خارجية.
كما اننا جميعــا نبحث عن هذا 
التصالح السامي الذي يتطلب عناصر 
شخصية عدة منها التفاؤل، االبتسامة، 
اإلنصات، احترام الغير، التســامح، 
التواضع، االبتعاد عن التصلف والتكبر 

والغرور وغمط الناس..إلخ.
فالتكبر والغرور من أخالق إبليس، 
فمن أراد الكبــر فليعلم أنه يتخلق 
بأخالق الشــياطني، ناهيك عن كون 
الكبر سببا حلرمان صاحبه من اجلنة، 
عن عبداهللا بن مسعود عن النبي ژ 
قال: «ال يدخل اجلنة من كان في قلبه 

مثقال ذرة من كبر».

والذي اعتبره كما اعتبره الشعب تدخال 
في الشأن الداخلي للكويت، والذي هو 
أمر مرفوض لدى اجلميع في الكويت.
الوزير الــذي أثلج صدورنا بهذا 
الرد أوضح أن اإلعفاء من الشــنغن 
ليست غاية وإمنا وسيلة للتسهيل على 
املواطنني أثناء زيارتهم لهذه الدول أسوة 
بالدول األخرى، ألنه من غير املقبول أن 
تساوم الكويت على إلغاء أحكام جرائم 

هناك، وما تناقلته وسائل اإلعالم عن 
أشــخاص دخلوا إلى السجون شبابا 
أثبتت  وخرجوا منها كهوال وبالنهاية 

براءتهم.
وأرى أنه إذا كان االحتاد األوروبي 
يعتبر «الشــنغن» باألمــر املغري لنا 
ووســيلة ضغط على قوانني وعدالة 
الكويت هذا غلط ألنهم لن يستطيعوا 
أبدا، فالكويت ذات سيادة مستقلة وأود 
أن أشيد مبوقف أبناء وطني على بيان 
االحتاد األوروبي، وحالة الدعم العظيمة 
لقرارات القضاء الكويتي، وأن اجلميع 
بات يرفض الشنغن إذا كان الهدف من 

املفترض اتخاذه جتاه هذا احلدث، ولو 
لم يكن كذلك لطالب به عموم الشعب 
الكويتــي خلف قيادة قضائه وقيادة 
حكامه وشــيوخه الكرام للسير بهذا 
االعتراض غير املقبول من قبل أصدقاء 
الكويت والذين لــم نكن نتوقع ردة 
فعلهم تلك التي لم تكن على مستوى 
األحداث والتوقعات من قبل الكويت.

وكمــا أن األصدقــاء في االحتاد 
األوروبــي ال يقبلون تدخل أي دولة 
من خارج االحتاد في شؤونهم الداخلية 

لألسف! أناس أصل أخالقهم احلقد، 
احلسد، الضغينة!

عليك أال تقهر نفسك، وال تهينها وال 
حتقرها بسببهم، فعلماء النفس يعزون 
مظاهر احلسد واحلقد والضغينة إلى 
الصفات الغالبة لبعض الناس بسبب 
فشلهم في حياتهم ونقصهم وانطوائهم 

على أنفسهم.
بخالف املتصاحلــني مع ذواتهم 
جتدهم ناضجني عفويني ويتصرفون 
على ســجيتهم وال يحاولون إثبات 
نقائهم لغيرهم، بل يتعاملون مع اجلميع 

اعتراضا من أحد ألن األمر يعتبر شأنا 
داخليا، واجلميع يحترم القوانني الدولية 
التي متنع مواثيقها ومعاهداتها التدخل 

في الشأن الداخلي للدول األخرى.
وزير اخلارجية الشــيخ ســالم 
العبــداهللا جنح فــي أول اختبار له، 
وبني أنه رجل دولة وضالع في العمل 
الديبلوماسي، حيث اختصر األمر في 
رد واٍف وكاف وحكيم على هذا القرار 

وأعتقد أن االحتــاد األوروبي لم 
يحسن حســاباته في التعامل مع أمر 
الشنغن ومنحه الكويتيني، وذلك لعدة 
أسباب أوال الكويت دولة ذات سيادة 
الرأي والعدالة، ونزاهة  تتمتع بحرية 
القضاء أمر معروف للقاصي والداني، وال 
مجال للتشكيك في قضائنا، ثانيا اعتبار 
أن تنفيــذ أحكام اإلعدام هي قصاص 
أرواحهم  وحقوق مواطنني أزهقــت 
وبالتالي فإن من أجرموا سيحصلون 
على العقوبة وفقا ألحكام القانون، دون 
حتامل عليهم، ولن أتطرق إلى ما يعانيه 
السجناء في أوروبا وكم عدد اإلعدامات 

كان وخاصــة أصدقاءنا، داعيا الدول 
األوروبية الحتــرام قرارات الكويت 
القضائية، وأن الـ ٧ املدانني باإلعدام 
اســتنفدوا درجات التقاضي، وكافة 
األمور القضائية وأخذوا حقهم مكمال 

في هذا الصدد. 
وموقف الوزير العبداهللا هو موقف 
كل كويتي في هذا البلد، وهو ميثلنا 
بشدة في هذا املوقف املشرف الذي 
جاء معبرا بشــكل نافذ ويستوجب 
الشكر والتقدير ملا قام به، وهو املوقف 

وال تكلف فيها.
فاملتصاحلون مع ذواتهم أشخاص 
يحكم قولهم وفعلهــم الفكر املتزن 
والعاطفة السليمة واإلحساس النبيل، 
ولكن فــي املقابل هي صفة ايضا ال 
ميكنها أن متنعك من الوقوع ضحية 
التي تســلط على  النفوس اخلبيثة 
انتقاداتهم  املتصاحلني مع ذواتهــم 
السلبية بغية  القاســية وتعليقاتهم 
حتطيم صورتهم البراقة والالمعة، فما 
أسهل املكر حني تتهيأ له نفوسهم، وما 
أيسر الكيد حني تطمئن إليه ضمائرهم 

التــي نفذت قبل  أحكام اإلعدام 
أيام، وصدرت من محاكم كويتية بحق 
عدد من مرتكبي اجلرمية وجدت عدم 
قبول وانزعاجا من قبل دول االحتاد 
األوروبي، ما جعلهم يعلنون في البرملان 
األوروبــي عن تأجيل البت في إعفاء 
املواطنني الكويتيني من تأشيرة الشنغن 
بعد أن كان مقررا دخوله حيز التنفيذ 

خالل الفترة املقبلة.
تدخل دول االحتاد، واعتراضهم 
على هذه األحكام يعد مخالفا لألعراف 
الداخلي  الشأن  الدولية، وتدخال في 
للكويت الذي هو أساسا مرفوض من 
قبل احلكومة والشعب، كما أن الكويت 
دولة ذات سيادة تنعم بالدميوقراطية 
وحتكم بقضاء عادل مينح احملكومني 
عددا من درجــات التقاضي، لذلك ال 
نحتاج إلــى أي تدخالت من اخلارج 
متلي علينا لتغيير قوانينا أو سياستنا.
دول االحتــاد لها قوانني تطبقها، 
ولكن احترام لها ولسياساتها ال جتد 

كلما حدث موقف عام أو أزمة، أجد 
فورا أن العهد اجلديد أصبح بشــكل 
فعلي حاضرا بني أيدينا، ونحظى فيه 
بحكومة قوية، أبرهن على ذلك باألزمة 
األخيرة التي أثارها االحتاد األوروبي 
حول منح الكويتيني الشنغن وتلويح 
االحتاد إلى عــدم إمكانية تقدمي ذلك 
نظرا لتنفيذ الكويت عقوبات باإلعدام 
على مجرمني بالرغم من انتهاء جميع 

إجراءات التقاضي.
وفي األزمات تظهر املعادن احلقيقية، 
وأكثــر ما لفــت انتباهي فــي أزمة 
الرد السريع واحلاسم  «الشنغن» هو 
والذي ال يختلف عليه أحد من جانب 
وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا، 
والذي أكد من خالل تصريحه أنه لن 
يتم السماح حتى لألصدقاء بالتدخل في 
الشؤون الداخلية للكويت، وأن الشنغن 
مجرد وســيلة وليست غاية للكويت، 
وأن الهدف منــه هو توطيد العالقات 
مع الــدول األخرى، واحلقيقة أن هذا 
الرد فائق القوة، يكشــف عن عقلية 
جبارة ذات ثقة، وأن النجاح بتفوق كان 
نتيجة االختبار األول لوزارة اخلارجية 

بالعهد اجلديد.

مثلما ال نقوم بالتدخل في شؤون 
اآلخرين، باملقابل فإننا ننتظر أن يتعامل 
معنا اآلخرون بنفس السياسة وبنفس 

التصرف ذاته. 
اعتراض االحتاد  وبناء عليه فإن 
األوروبي على قيــام الدولة بتطبيق 
القوانني التي أجمــع عليها هذا البلد 
من قبل ومن بعد، فهو اعتراض غير 
مقبول، كما أنه تصرف غير مستساغ 
من قبل أي طرف أو أي جهة خارجية، 
فهو يعد تدخال في شؤوننا الداخلية، 
وذلك مرفوض شكال ومضمونا. ولم 
يحدث أن تدخلــت الكويت من قبل 
في أي قرار اتخذه االحتاد األوروبي، 
فاالحترام املتبــادل هو أمر مطلوب 
بني الدول، فلم تتدخل الكويت في أي 
حكم قضائي تتخذه أي دولة من دول 
«األوروبي»، فكيف يسمح هذا االحتاد 

لنفسه بالتدخل في شؤون الغير.
وبالتالي نحن نثمن موقف وزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا، عندما 
أعلن رفــض الكويت القاطع للتدخل 
في الشــؤون الداخلية لهــا، من أي 

للتصالح مع اآلخرين عليك ان تكون 
أوال متصاحلا مع ذاتك، فقيمة اإلنسان 
احلقيقية في تقبله لذاته، أي أن تقبلها 
بكل عيوبها، بضعفها وزالتها دون أن 

حتكم عليها، ودون أن تصنفها.
فالتصالح مع الذات يعد من أجمل 
وأروع الصفات البشرية التي تتناغم 
مع الضمير اإلنساني، فبوجودها ترتفع 
يقظة الذات، وبها يستطيع املرء النجاة 
بذاته من اجتياح اخلبث واحلسد وفساد 
األخالق، التصالح مع الذات هو التعامل 
بتلقائية مع النفس دون تكلف وتصنع 
وتختل أو مباهاة، هو الرضا والقناعة 

مبا أنت عليه.
فاملتصالح مع ذاته شخص قابل 
ملا قسمه اهللا له من خصائص ومزايا 
وكذلك النواقــص، ولكنه يركز على 
مزاياه ويعمل على حتسني عيوبه دون 

كلل وملل.
املتصالح مع ذاته شخص ال يبخل 
عن اســتقبال اآلخرين بابتســامته 
املشرقة التي تنثر وهجا جميال جتعل 
كل من امامه يشعر بنقاء قلبه املعطاء 
بكل شفافية تامة وبتلقائية ال حواجز 
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