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جنحت دولة قطر في حتويل التجمع العاملي الرياضي 
على أراضيها إلى رسائل إسالمية وإنسانية عابرة للقارات 
اخلمس، في مبادرة فريدة علــى مدى تاريخ املونديال، 
فعروض االفتتاح املبهرة لم تخل من رسائل توضح البعد 
احلضاري اإلســالمي، فلم تطغ أصوات عشرات اآلالف 
من اجلماهير املشجعة على صوت املآذن في امللعب وهي 
تصدح بالتكبير والشهادتني والدعوة إلى الصالح والفالح 
بإقامة الصالة فهي خير العمل، ليوقف اللعب وتقام صالة 
اجلماعة وســط امللعب! وهذا من شــأنه أن يخفف من 
غلواء احلماس الزائد والذي حولها إلى ما يشبه احلروب 
بني الدول! عــالوة على احلد من احملرمات، كمنع وجود 
حانات اخلمور حول املالعب - على األقل - وحظر إظهار 
إشارات ترويج الشذوذ وأعالمها امللونة، سواء كانت عند 
جمهور املدرجات أو على قمصان الالعبني، أو حتى على 

الطائرات املقلة لهم.
وذرف الناس دموع التفاؤل وعدم اليأس من عوائق 
احلياة في مشهد مؤثر عندما التقى نظيران في اإلنسانية، 
الشاب القطري الفذ غامن املفتاح، والنجم السينمائي العاملي 
مورغان فرميان وهما يتحديان اإلعاقة اجلسدية لكليهما، 
ويعبران عن التمازج اإلنســاني عبــر ترديد غامن اآلية 
الكرمية (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا 

عليم خبير).
كما أن القطريني تركــوا العنان للجمهور العربي في 
الشارع يعبر بال خوف من تهمة «إهانة إسرائيل»، برسالة 
واضحة مؤداها «ال للتطبيع مع إســرائيل»، برفع العلم 
الفلسطيني عاليا خفاقا، هاتفني: «القدس عاصمة فلسطني»، 
وكذلك امتناعهم عن االستجابة للمقابالت التلفزيونية مع 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي ذهلت أمام ذلك، حتى نقلت 
إلى جمهورها في فلســطني احملتلة احلقيقة املرة لهم أنه 

«تطبيع مع احلكومات وليس بني الشعوب»!
BBC أعجبنــي مواطن قطري وهو يعــدد في إذاعة

اإلجنازات التنموية األخيرة الراقية، من شوارع وفنادق 
ومستشفيات ومزيد من األماكن الترفيهية البريئة، وحتويلها 
إلى قبلة للســائحني، كدخل قومــي إضافي، قائال: «إننا 
نرفض أن تلحق قطر مبســمى الدول النامية، بل نحن 

دولة متقدمة»!

مبناسبة انطالق احللم العربي الكبير بتنظيم كأس العالم، 
نهنئ اإلخوة األشــقاء في دوحة اخلير وأهلنا في دولة 
قطر بهذا اإلجناز العاملي غير املسبوق، عربيا وإسالميا، 
نهنئهم بهذا اإلعداد الذي استمر ألكثر من ٢٠ عاما منذ 
أن فكروا وقرروا أن ينظموا كأس العالم، وحتديدا منذ ١٢
عاما في عام ٢٠١١، حني فازت قطر بثقة املجتمع الدولي، 
ومت اإلعالن عــن قرار االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

باختياره قطر لتنظيم لكأس العالم ٢٠٢٢.
ال شــك أن بطولة كأس العالــم تتعدى كونها مجرد 
بطولة رياضية لكرة القدم، بل هي ثقافة عاملية واســعة 

مليئة بالتفكير والتخطيط والعزم واإلصرار والنجاح.
< < <

بطولة كأس العالم وما صاحبها من منشآت وفعاليات 
وإعداد وجتهيز وتسخير للمادة واإلمكانات، وما يصاحبها 
من جهد وعرق وسهر وما متخضت عنه من متيز وزخم 
وجناح، هي ثقافة اإلرادة والعزمية هي ثقافة شعب حي 

وحيوي، وحكومة متلك الرؤية والرغبة والقدرة.
بطولة كأس العالم بهذا اإلنتاج القطري العربي مبعايير 
عاملية ودولية متقنة، هي صورة أخرى لـ«العمل» املتميز 
واملتفرد، وهي رســالة بأن املستحيل ليس له محال من 
اإلعراب، متى ما كان هناك وجود للرغبة احلقيقية واملخلصة 
في العمل، فإن القدرة على النجاح حتما ستكون موجودة.
بطولــة كأس العالم في قطر، وحتديدا حفل االفتتاح 
األكثر من رائع، بكل ما احتوى عليه من إبداع وما حمله 
من رسائل إنســانية وعربية وإسالمية، ينم عن عقول 
وأنفس بشرية تعلم ماذا تريد وتعلم كيف حتقق ما تريد 

بكل دقة ومباشرة ووضوح وإبداع.
< < <

دولة قطر الشقيقة وإن كانت موجودة على اخلارطة 
اجلغرافية والسياسية واالقتصادية قبل بطولة كأس العالم، 
ال شــك أن هذه البطولة قد أضافــت لها أبعادا تاريخية 
وإنسانية وآفاقا فاقت كل التوقعات وجتاوزت كل اخلطوط 

التقليدية للعقليات واإلمكانات العربية.
وال شــك أن األصداء ما زالت في أولها، وال شك أن 
تبعات هذا احلدث العاملي الكبير وتوابعه وما ســيترتب 
عليه من رصيد وإرث يحسب للشعب القطري وحكومته 
سيحتاج إلى سنوات طويلة لرصده، وسيتيح لدولة قطر 
الكثير من املعطيات التي متكنها من استثمار هذا احلدث 
التاريخي والعمل اجلبار الذي حدث بال أدنى شك أن قطر 
قد رســخت الكثير من القواعد والعتيد من األرضيات 
الصلبة التي تستطيع الوقوف عليها بأقدام ثابتة ملطاولة 

الطوال والكبار على مستوى العالم.
< < <

دولة قطر منذ زمن وهي حتاول حجز مقعد متميز لها 
في الصفوف األولى للعالم املتقدم، وذلك بفضل الرغبة 
والقدرة والرؤية واإلرادة واإلدارة املوجودة لدى حكومتها، 
وبفضل احلب احلقيقي للوطن، وال شــك أن اإلخالص 
احلقيقي للشعب واملسؤولني في قطر الذين أثبتوا أن حب 
الوطن احلقيقي هو كفاءة وعمل حقيقي وبناء وازدهار 
واقتصاد ومنشآت ضخمة وجبارة، وليس كالما إنشائيا 
فارغا من أي محتوى حقيقي، وليست ادعاءات عنصرية 
وال مبــاالة وليس جهال وعدم كفــاءة، وبكل تأكيد حب 

الوطن ال يستقيم أبدا مع الفساد وإفساد الذمم.
< < <

شــكراً وهنيئاً لقطر حكومة وشعبا وإرادة وإدارة، 
وأمتنى أن يتمم اهللا عليهم بخير وان يتقدموا من جناح 

إلى جناح.
ال ميكــن أن أختم هذا املقال قبــل أن أقدم التهاني 
للمنتخب العربي السعودي على اإلجناز التاريخي غير 
املسبوق، عندما فاز على منتخب األرجنتني املصنف الثالث 
على مســتوى العالم، واملرشح أكثر من غيره لنيل لقب 
بطولــة كأس العالم «فيفا قطر ٢٠٢٢»، وأمتنى أن يكمل 
مشــواره لألدوار املتقدمة في هذه البطولة، كما أمتنى 
التوفيق والفوز للمنتخبات العربية جميعا، البلد املضيف 

قطر وضيفيه تونس واملغرب.

الشــقيقة اخلليجية  الســتعدادات 
للوصول لكأس العالم ٢٠٢٢ دليلها تنظيما 
وجتهيزا وترتيبا، يعني الكثير مما بذلته من 
جهود ليس للمستوى اخلليجي أو العربي 
أو اإلقليمي فقط، بل الدولي أبهرت نتائجه 
العالم الواسع الكبير لهذا الصرح والقطر 
العربي حجما علــى خارطتنا للمجاالت 
ســابقة الطرح والشرح للهامة الرياضية 
للعقلية العربية بشد العزم واإلصرار على 
االنتصار لتسخير األقدار بعد اهللا للهامة 
العربية بكل نسيجها تقول إننا هنا بالعقل 
والتدبير، ونحن معها نقول: «اللي ما يصير 
عندنا يصير، باإلرادة والتدبير، والتخطيط 
الصــح، والتنفيذ، واملتابعة إلثبات الذات 
والطاقات الكامنة لإلنسان املبدع متى ما 
رتب األركان املطلوبة». وقد أثبتت اإلرادة 
القطرية الشقيقة صالحية طاقاتها البشرية 
لتقف موقفها الشجاع أمام املطبات، واألنواء 
والعراقيل واألهواء، لتثبت أننا قدها وقدود 
لليوم املوعود بالصورة اإلنسانية املطلوبة 
وخوض غمارها، وتطلع العالم الواســع 
بنظرة اإلعجاب، وترك اإلحباطات خلف 
الباب املغلق والتفرق لإلجنازات والنتائج 
املطلوبة خطوة خطوة، لتثبت للعالم الراقي 
أننا نقاس معكــم بذات املقياس املنزوع 
من الغير لنتلقــاه هنا بالدوحة الزاهرة، 
بكل مقومات اإلبداع الرياضي وأي إبداع 
قامته توازي قامات أمم ال حتسب لنا أي 
حساب والدول املتوازية معنا عربيا ودينيا، 
وثروات بيئية وطبيعية ونرفع القامة لها 
وفق مقاييس شعوبها وحكامها ووافديها 
على أرضها لبلوغ املطلوب على مد البصر 
اإلنساني لنقول: ها نحن هنا قوال وأفعاال 
نتوازن معكم بتلك اإلرادة املطلوبة وأكثر 
لتغطية أي حتديــات طرحت، ورصدت، 
وتوقعتها حكومات خليجنا، لوال تدخالت 
العامرة وتذليل مستوى إشكاالتها  قطر 
لتردد مع أجيالها كلنا لها سور وخنادق 
أمنية حتمي أركانها وقمم جسدها العامل 
على إبشارها مبا يليق بنعيم هالتها أمام 
األمم متمســكة بدين اهللا وكتبه ورسله، 
لتحقيق النجاح املطلوب والصيت املرغوب 

ألمتنا العربية اإلسالمية وغيرها.
إننا كتلة وثروات تعني وجودنا وأهمية 
دورنا ال تقل عن مستوى نقادنا بفضل 
اهللا ورعايته، وكل من تفضل باحلضور 
لهذا التجمع اجلماهيري الرائع وكل يعنيه 
ما هو فيه من إبداع رياضي شامل وليس 
ساحرة جماهيرها فقط ال غير بجداول 
فرقها ومالعبها لها ضيوف للســاحرة 
اجلماهيرية تنتظر النتائج بنهاية مشوارها. 

ولكل حادث حديث طالت أعماركم.

تســتضيف دولة قطر الشقيقة هذه 
التي ينظمها  العالــم  األيام بطولة كأس 
االحتاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، كأول 
مونديال يقام في الشرق األوسط واملنطقة 
العربية، والذي كلــف من خزينة الدولة 
املليارات من تشييد وحتسني البنية التحية 
وبناء املالعب الرياضية التي صممت وفقا 
للمعايير الدولية لألبنية اخلضراء وصديقة 
البيئة من قبل أهم وأبرز املعماريني العامليني 
والتي على رأسهم املبدعة رحمة اهللا عليها 
املهندسة زها حديد متهيدا الستقبال هذه 

الفعالية الرياضية الدولية املهمة. 
فاستضافة كأس العالم تعد انعكاسا 
لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ كمبادرة حكومية 
بتنفيذ استراتيجيات مستدامة لالندماج 
في الساحة الدولية مبؤشراتها املستقبلية 
في كل القطاعات احليوية، السيما قطاع 
السياحة من خالل جذب ماليني الزائرين لها 
من املشجعني والفرق الرياضية املتعددة، 
وتوفير برامج لألنشطة الترفيهية والثقافية 
لهم خالل وبعد انتهاء البطولة مع التوجه 
لتحويــل مرافق كأس العالم إلى وجهات 
ســياحية وخدماتية، باإلضافة إلى قطاع 

االقتصاد. 
فرغم أن دولة قطر متتلك ثالث أكبر 
احتياطي غاز طبيعــي في العالم والذي 
ساهم بشــكل كبير في رخاء وازدهار 
البالد وانعكس بشكل إيجابي على مستوى 
رفاهية األفراد، إال أنها تتبنى مشــاريع 
ضخمة ذات سالسل إنتاج متنوعة بإيرادات 
مالية سريعة وطويلة املدى ال تعتمد على 
مصادر الطاقة الناضبة، بهدف توســيع 
أنشطة وحجم االقتصاد الكلي لديها لدعم 
توجهها لتكون مركزا ماليا وجتاريا في 
املنطقة، وهذا ما يؤثر بشكل إيجابي على 
تعزيز سياستها اخلارجية وثقل وجودها 

الدولي.
مونديــال ٢٠٢٢ يعد إجنــازا قطريا 
صنعت منــه فرصتهــا الذهبية لوضع 
نفســها على اخلريطة الدولية للرياضة 

واالستثمارات التجارية.

وحتى من يريد أن يتخذ قرارا أو 
يقدم على عمل مهم في حياته، عليه 
أال يلتفت إلى هذه املقوالت احملبطة 
التي جتعله مترددا وقلقا، وال يعيرها 
اهتمامه، بل يرميها وراء ظهره ويتوكل 
على اهللا، كنحو قول اخلليفة املنصور

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية
أن تترددا الرأي  فإن فساد 
 ونحن نعلــم أن رضا الناس 
غاية ال تدرك وقد قال اإلمام محمد 
بن إدريس الشافعي ے وهو من 
العلم مبكانــة عظيمة: مهما أردت 
رضا الناس لن أستطع ذلك وسأذم، 
ثم إن اإلشــاعات والشائعات التي 
نســمعها وتغض مضاجعنا إمنا 
عمودها وأساســها قائم على قيل 
وقــال، فيا أهل قيــل وقال كفوا 
الناس وشــأنهم: وعفوا واتركوا 

صن النفس واحملها على ما يزينها
تعش ساملا والقول فيك جميل

ودمتم ساملني.

نحن إذن بصــدد تعاون مثمر 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
ويجري حتت رعاية كرمية من القيادة 
السياسية، حتى البرملان لم يعد ينافس 
احلكومة على نسبة اإلجناز إلى نفسه 
مادام أن الغاية تتحقق، وخير مثال 
العفو األميــري األخير عن قضايا 
الرأي وبعض القضايا السياسية الذي 
صدر من القيادة السياسة ولم يفرضه 
الهدف نفسه  البرملان ولكنه يحقق 

الذي ترمي إليه األغلبية البرملانية.
عندمــا يبتعــد اجلميع عن  ختاما: 
شخصنة القضايا السياسية يسير 
العمل بطريقة سلسة، ومن املتوقع 
حتقيق بعض املكاســب الشــعبية 
قريبا ومــن املؤكد أيضا، أن بعض 
النواب سيستجوبون بعض الوزراء 
املقصرين من وجهة نظرهم، ولكن 
لن يســيء ذلك إلى عالقة األغلبية 
البرملانية التي ستستمر بدعم احلكومة 
ورئيسها حتى تتفوق على نفسها 
بتحقيق رغبات الشعب وطموحاته.

ما يجعل املسؤول في حالة عجز عن 
أي إجناز حتى وإن كانت كفاءته ال 

غبار عليها.
األمر األخير هو أننا في الكويت 
قد رجعت بنا الذكريات إلى مشاركتنا 
اليتيمة في بطولة كأس العالم ١٩٨٢، 
فما الشبه بينها وبني مشاركة املنتخب 

السعودي هذا العام؟ 
التطور والنمو  اجلواب بسيط، 
والتنمية ال تكون على املســتطيل 
األخضــر فقط، إمنا هــي انعكاس 
حلالة بلــد كامل مير مبرحلة تطور 
وريادة عالية مشهودة من القاصي 
والداني، وهكــذا كانت الكويت في 
الثمانينيــات، كانت تقــود املنطقة 
بكاملها في ريادة األعمال والثقافة 
والعلم والسياسة والرياضة والتطور 
العمراني، واليوم نرى انعكاس نقلة 
الســعودية ورؤيتها الطموحة على 
أدائها الرياضــي فأصبحت حديث 
الصحافــة العاملية قبل العربية، وما 
تردي مستوانا الرياضي احلالي إال 
انعكاسا للصراعات العقيمة والقدرات 
املهدورة واملشاريع املعطلة في البلد، 
فهل نعي هذه األفكار لنكون في مكاننا 
الطبيعي كما يفعل جيراننا في احلياة؟

ألحُب أن يغفر اهللا لي، فأرجع إلى 
قريبه مسطح النفقة التي كان ينفقها 

عليه وسامحهُ.
رســالة إلــى كل قاطــع رحم 
ومخاصــم ألهله وأقاربه وجيرانه 
وأصدقائــه، أقول نظف قلبك قبل 
فوات األوان.. وقد تســألني كيف 
أُنظف قلبي؟ نظف قلبك بتطبيق 
حديث املصطفى ژ عندما ُســئل 
أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم 
القلب، صدوق اللسان، قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ 
قال هو: «التقي، النقي، ال إثم فيه 
وال بغي (ظلم)، وال غل وال حسد».
أسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن 
ينظف قلوبكم ويطهرها ويجعلها 
تقية، نقية، بيضاء، سليمة، ألن القلب 
السليم سبب من أسباب دخول اجلنة، 
كما أخبرنا رسولنا محمد ژ عن 
رجل من أهل اجلنة بســبب قلبه 

النظيف.
٭ اقرأ واتعظ:

ـ التسامح أعظم عالج على اإلطالق.
ـ يا بخت من سامح.

الكثير، ومع ذلك فهناك أناس كثر 
القيل والقال ويقتاتون  يعشقون 
عليها صباح مساء وكأنها وجبتهم 
الرئيسية التي ال غنى لهم عنها وهللا 

در الرازي حيث يقول:
العقول عقال إقــدام  نهاية 

وأكثر ســعي العاملني ضالل
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

لتصبح سابقة قانونية وعرفاً سيرتكز 
عليه في البرملانات القادمة.

حتى والدة احلكومة األولى بعد 
أغلب  االنتخابات والتــي رفضتها 
القوى السياسية قبل أن تؤدي اليمني 
الدستورية، كان من املمكن أن تشعل 
أزمة سياسية كبرى، ولكن بحكمة 
القيادة السياسية ورئيس احلكومة مت 
تعديل تشكيل احلكومة بكل أريحية، 

ألن هدف القيادة اإلصالح.

هنا كانت كلمات ســموه ذات أهمية 
قصوى في إزالــة التوتر والضغط، 
وإحساس الالعبني بالراحة واملتعة أثناء 
اللعب، فكيف مبن أنيطت به مسؤوليات 
كبرى أو صغرى أن ينجزها على أكمل 
وجه وهو حتت ضغط مسؤوليه أو 

الشارع والرأي العام؟ 
هنا نستحضر كل اللحظات التي 
عمل فيها وزراء ومســؤولون على 
مشاريع وقوانني وهم حتت ضغط 
بشكل يومي وفي غير محله، فنحن 
مع الضغط الذي يتمثل مبراقبة األداء 
والتصحيح املستمر، ولكن أن يكون 
هذا الضغط كبيرا بشكل مستمر فهذا 

الكرمي محمد ژ، في هذه احلادثة 
أقسم أبو بكر الصديق أال ينفق على 
قريبه الفقير «مسطح بن أثاثة» ألنه 
تكلم مع املنافقني في عرض ابنته 

عائشة رضي اهللا عنها.
فلما نزل قــول اهللا تعالى في 
سورة النور: (وال يأتل أولو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
واملساكني واملهاجرين في سبيل اهللا 
وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن 

يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم).
قال أبوبكــر الصديق بلى إني 

واألسوة احلســنة عن قيل وقال 
وكثرة السؤال، فعلينا أال نلتفت إلى 
«قيل وقال» وال نعيرها اهتمامنا، 
إن «القيل والقال» يا سادة مستنقع 
كله فوضى، من دخله وتوغل فيه 
متنى لو لم يدخله، فتجد به النميمة 
والغيبة والوشاية واإلشاعة واحلسد 
والظلم والبهــت والقلق والتردد 
واملترديــة والنطيحة، وغير ذلك 

الكويت وألســباب عديدة منها، أن 
اخلطاب أعلن عــن الرغبة في حل 
البرملان ولــم يعلن حله على الفور 
العادة، وأيضــا تعهد  كما جــرت 
اخلطاب مبعاجلة بعض املشــكالت 
السياسية التي كانت تؤرق الشارع 
الكويتي آنــذاك والتي انتجت أزمة 
«الرئاسة» وبالفعل امتنعت احلكومة 
عن التصويت فــي انتخاب رئيس 
مجلس األمة ومكتب املجلس وجلانه 

بشــكل متبادل، وميكنه االنسجام 
بوقت قياسي لنرى النتائج املرجوة 
منه في كل القطاعات واملهام بفترات 

وجيزة.
العامل الثاني هــو ما رأيناه في 
مقطع متداول لولي العهد السعودي 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان وهو يخاطب العبي املنتخب 
قائال: «كونوا كما أنتم، العبوا لعبكم، 
استمتعوا، هذا أهم شيء، لستم حتت 
الضغــط»، وعندما دخل الفريق إلى 
مباراته األولى، والتــي غالبا يكون 
الضغط فيها مرتفعا، أمام فريق يضم 
جنوما عامليني أمثال ميسي ودي ماريا، 

وإصالح ذات البني التي أوصى بها 
نبينا الكرمي محمد ژ وجعلها أفضل 
من درجة الصيام والصالة والصدقة.

يقول ژ في حديث خطير ومؤثر 
«ال يدخل اجلنة قاطع رحم».

والشــيء بالشيء يُذكر سوف 
أحدثكم عن موقف عظيم من حادثة 
اإلفــك، فيه العظة والعبرة ملن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:
في حادثــة اإلفك طعن البعض 
في شــرف أّمنا أم املؤمنني عائشة 
بنت أبي بكر الصديق، وزوجة نبينا 

«قيل ويقال».. جملة أقامت الدنيا 
ولم تقعدها، فالكل شغله الشاغل 
«قيل ويقال»، فمن خاللها يصنعون 
من الالشيء شيئا، ويجعلون من 
احلبة قبة، وهي سبب اخلصومات 
والنزاعات ليس بني األفراد فحسب 
وإمنا بني الدول، والتزال سوق قيل 
وقال رائجة وقائمة على قدم وساق، 
وبضاعتها مرغوبة وتشترى، فهي 
قصة طويلــة ال نهاية لها، وعلى 
ذكر قيل ويقال فنحن أبناء يعرب 
مغلوب على أمرنا، وأكثر ما ضيعنا 
كثرة ترديدنا وسماعنا لقيل ويقال، 
وقالوا وقلنا، وال أنسى كذلك العهدة 
على الــراوي، أو العهدة على من 
روى، وهي عبارات ال توردنا املاء، 
بل إنها تدخلنا في متاهات لها أول 
وليس لها آخر، ثم ان قيل وقال قابلة 
للكذب واإلضافة والتغيير والتكبير 
النبي عليه  والتصغير، وقد نهانا 
أفضل الصالة والسالم وهو القدوة 

عانت الكويت العديد من األمراض 
انفجر  السياســية واإلدارية حتى 
الفســاد في وجهنا بعــد أن كانت 
مســتترا، تضارب مصالح وتبديد 
أموال عامة أو سرقتها وكل ما ميكن 
أن تتخيل من قضايا فساد كانت تعاني 
منها املؤسسات احلكومية، حتى إن 
اختيار القياديني والوزراء كان يتم 

بطريقة غير صحيحة.
وباملقابل كانت املطالب الشعبية 
والنيابية ال يلتفت لها رغم أننا في 
بلد دميوقراطي ويجب أن تتحول فيه 
رغبات الشعب وإرادته إلى قرارات 

تنفيذية.
أما في العهد اجلديد فقد استبشر 
الشعب خيرا، فاخلطاب األميري الذي 
ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
الســمو  نيابة عن صاحب  األحمد 
األمير الشــيخ نواف األحمد، أطال 
اهللا عمره، هذا اخلطاب اعتبره الكثير 
من املراقبني للشأن السياسي ظاهرة 
سياسية جديدة وغير معهودة في 

مــن تابع الفرحــة العارمة التي 
اكتسحت كل العالم العربي يوم الثالثاء 
املاضي بعد فوز املنتخب السعودي 
على أقوى املرشــحني للفوز بكأس 
العالــم وهو املنتخــب األرجنتيني 
ســيعلم أن النتائج املبهرة يسبقها 
حسن إدارة واجتهاد في العمل، ولكن 
املتابع احلصيف ســيعلم أن هناك 
عوامل أثرت بشكل جوهري على هذا 
الفوز سنستعرض منها عاملني للقيام 
بإســقاطها على واقعنا في الكويت 
وكيف نستفيد منها بالشكل الصحيح.
الفريق الواحد كان متجسدا في 
املنتخب السعودي حرفيا، حيث مت 
اختيار ٩٠٪ من عناصره من فريق 
واحد لضمان االنســجام والروح 
املتتالية في  املباريات  أثناء  الواحدة 
كأس العالم، وليــس هذا اعتباطيا، 
إمنا يخبرنــا اخلبراء اإلداريون أن 
الفريق الــذي يعمل معا منذ فترات 
طويلة حتى ولــو كان حتت قيادة 
جديدة يكون إجنازه أسرع من الفريق 
الذي يتآلف حديثا، وهذا ما ميكننا 
االســتفادة منه في الفرق واللجان 
وحتى التشــكيالت الوزارية، نحن 
بحاجة إلى فريــق يعرف إمكانياته 

اســتمعُت إلى برنامج خواطر 
اجتماعية للدكتورة الفاضلة إقبال 
عبدالعزيز املطوع من إذاعة البرنامج 
الثاني بدولة الكويت، وكان موضوع 
احللقة عن اخلصام والزعل والهجر 
الــذي يحصل بني األهل واألقارب 
ويستمر ملدة سنوات، ورمبا البعض 

ميوت ولم يسامح الطرف اآلخر.
سؤال إلى أولي األلباب: ملاذا عندما 
يحصل طالق بني الزوج وزوجته، 

حتدث قطيعة بني أهل الزوجني؟!
إذا كان الزوج وزوجته لم يعد 
بينهما نصيب وهما متفقان على 
الطالق، فلماذا الزعل والقطيعة بني 
أهل الزوجني؟ أين العشــرة، وأين 
العيش وامللح؟ كل هذا ذهب مع الريح!
أستغرب من أخ يزعل من أخيه 
وال يكلمه منذ عدة سنوات، وأخت 
تزعل من أخيها وال تكلمه منذ سنني! 

يا ترى ما سبب الزعل والقطيعة؟
اعتقد واهللا أعلم أن «الدينار» قد 
يكون أحد هذه األسباب، وقد تكون 
هناك أسباب أخرى ال نعلمها، لكن 
مهما تكن األســباب البد من عالج 
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