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أصبحت تلك اجلملة تكرر كثيرا في تلك اآلونة، ولكن 
ملن؟ للمستقبل «الشباب»! باألمس البعيد وللدقة في 
تاريخ ٢٠١٢/٢/١٥ عندما دعا املغفور له بإذن اهللا سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا وأسكنه 
فسيح جناته، في كلمته أثناء افتتاح دورة االنعقاد األول 
من الفصل التشريعي الرابع عشر ملجلس األمة، وجه 
أثناء كلمة االفتتاح دعوة وطنية للتكليف نحو الرعاية 
الشبابية، فقال رحمه اهللا: «أدعوكم للتركيز على رعاية 
الشباب، وتوفير فرص العمل وأسباب احلياة الكرمية 
لهم، وتفعيل مشاركتهم اإليجابية ودورهم البناء في 
خدمة املجتمع وتنميته، فهم مبعث الرجاء ومعقد األمل».
ومن ذاك الوقت كانــت انطالقة الدعوة لالهتمام 
بالشباب والتركيز عليهم وتلبية رغباتهم، ولكن ماذا 

حدث؟ ال شيء!
عشــرة أعوام من تلك الدعوة إلى يومنا هذا ماذا 
قدمنا للمســتقبل «ال شيء» محلك سر، مجرد مبلغ 
شهري زاهد ال يكفى متطلباتهم، بل ال يكفى متطلبات 
ومستلزمات الدراسة «هاذي بتكون سالفتنا في مقالنا 
القادم» املراد عشــرة أعوام ونحن نسمع من أغلبية 
!Please Wait :املسؤولني يقولون ويصرحون للشباب

تلك هي قضيتنا ليست قضية اليوم، بل هي قضية 
دولة تريد أن تبني مستقبلها بأسس صحيحة بأعمدة 
صلبة، فكيف تريدون البناء ومازال املستقبل منتظرا 
استراتيجياتكم وخططكم التي ال نسمع وال نقرأ منها 
وعنها غير جملة واحدة «سوف نعلن عن إستراتيجيتنا 
في الشــهر املقبل» وشهر يجر الشهر التالي، ولم نر 

أي شيء يقدم لشباب املستقبل. 
سئمنا من أفواه تتحدث عن الشباب وللشباب أما 
على أرض الواقع فال توجد لهم مساحة في وطنهم، بل 
أصبح كيانهم غير موجود باألساس، حتى بيتهم الذي 
أقيم من أجلهم في عام ٢٠١٥ «الهيئة العامة للشباب» 
سلب! نعم ذلك هو الواقع فعندما تأسس ونشأ كانت 
إستراتيجيته جميع أسسها ونقاطها وقوانينها تخدم 
الشــباب وأفكارهم، وجميع العاملني كانوا في عمر 
الشباب، أما ما نراه اليوم لألسف ما هو إال «بيروقراطية» 
قامت بتحويل ذلك البيت اجلميل الذي كان يحمل كما 
من أفكار شبابية مستقبلية إلى مراكز حكومية بحتة 
ال نتاج وال أفكار! نعم ذلك الواقع املعاش وما ال مسته 
عن قرب، فعندما أنشئت الهيئة كنت أجد خلية عاملة 
من الشــباب حتمل الكثير من األفكار اجلديدة التي 
تخدم الشباب ألنها نابعة منهم، املؤسف أن هذا الوضع 
املشرق لم يســتمر إال أعواما قليلة ومن ثم تدخلت 
البيروقراطيــة ورجعنا من قبل ما بدأنا! وأصبح من 
يضع خططهم ليس هم «الشباب» بل أتت أياد بعيدة 
كل البعد عنهم ســواء بالفكر والتخطيط، بل أصبح 
يســتمد من اخلارج بعض القوالب القدمية التي تقف 

.Please Wait :أمام قوة املستقبل لتقول لهم
٭ مسك اخلتام: غدا سطورنا لها بقية.

منذ اللحظات األولى لتلقيه خبر تعرض ابنه عبداهللا 
حلادث ســيارة أدخله العناية املركزة، وهو متسلح 
بقضاء اهللا وقدره، فمكث بالقــرب من ابنه عبداهللا 
صابرا يناظر األطباء، يقرأ ما ترســله أعينهم له من 
سيئ األخبار بتعبير مؤلم غير لفظي، لم يبرح مكانه 
لعل خبرا من هذا االستشاري أو ذاك الطبيب يطمئنه 
عن حال عبداهللا، إال أن شيئا من هذا لم يحدث، ثقلت 
حتركات األطباء وبطؤ معها الفرج، زاد الهم واشــتد 
اخلوف، فتعلق باألمل أكثر وبرب االستشاريني واألطباء 
والعباد، طال االنتظار، أنهكت قواه فازداد األلم وتعاظم 
اخلــوف على مصير عبداهللا، وحتمل أعباء أكثر مما 

تتحمله طاقته املنهكة أصال. 
ازدادت آالم بوعبــداهللا بعد أن اكتشــف وجود 
ذلك اجلمع من أصدقاء عبداهللا، متجمعني لم يبرحوا 
املستشفى البتة، يراقبون ينتظرون يتأملون ويتأملون 
من اهللا الفرج، شباب صغار فجعوا بخبر احلادث الذي 
تعرض له صديقهم عبداهللا، فلم تســعفهم خبرتهم 
باحلياة من حسن التعامل والتصرف مع هذا املوقف، 
فكان األحرى حينها الوقوف مع والد عبداهللا ملواساته 
مبصابه والتخفيف عليه، فما كان من أبو عبداهللا الذي 
كان بأمّس احلاجة ملن يهدئ من روعه، اال باحتواء هؤالء 
الصبية والتقرب لهم والتخفيف عن حزنهم، وعن شدة 
خطورة وضع عبداهللا الصحي! بل وتهيئتهم للمكتوب 
واملقدر من اهللا، فكان البلسم الذي خفف عنهم شدة 
احلزن، هللا درك يا أبا عبداهللا، كيف قمت بهذا الدور؟ 
مرت األيام ثقيلة، كئيبة، مخيفة، وأبو عبداهللا متسلح 
بربه الذي جعل هذه الدنيا دار فناء وزوال، ال تصفو 
ألحد، وال تدوم على حــال، إن أضحكت أبكت، وإن 
ســّرت أحزنت، زينتها سراب، وعمرانها إلى خراب، 
كل حــي فيها ميوت، إنها احلقيقة التي ال ينجو منها 

مخلوق، لو دامت لغيرنا ملا وصلت إلينا. 
واصل أبو عبداهللا وأصدقاء ابنه االنتظار بالقرب 
من العناية املركزة، تشرق عليهم شمس كل يوم جديد 
وهم ينتظرون، وإذا أفلتت شمس ذلك اليوم ازدادوا 
خوفا من يوم آخر وما يحمله من قدر مكتوب، طال 
انتظارهم، لكن قلب املؤمن دليله ألنه معلق بربه عز 
وجل، فهو في معيته ســبحانه وتعالى، خفقت دقات 
قلب بوعبداهللا عندما أسرعت خطوات األطباء باجتاه 
سرير عبداهللا، تأرجحت دقاته بتراجعهم مهزومني، قرأ 
همسات شفاههم بشكل جيد، فأدرك معانيها، وأجبرته 
حالة الالتوازن التي عاشها حينها على التعلق باألمل 
الذي تــوارى إلى الالعودة، لقد اختاره عالم الغيوب 

بجواره واستعاد أمانته. 
توفي عبداهللا، وحــان أجله وانقضى عمره، فلن 
يتأخر ســاعة ولو اجتمع له أطباء العالم كله، تدارك 
أبو عبداهللا أن هذه الدنيا دار ابتالء وامتحان، ميتحن 
فيها اإلنســان باملصائب واألقدار املؤملة، ومن أعظم 
املصائب التي يصاب بها اإلنسان مصيبة املوت وفقد 
األحبة، عرف بأنه ليس الوحيد من ابتلي بهذه املصيبة، 
فنبينا ژ، ابتلي مبوت جميع أبنائه وبناته في حياته 
ما عدا فاطمة رضي اهللا عنها، فما أشــد هذا البالء. 
هللا درك يا بوعبداهللا وهنيئا بإميانك وصبرك، رحم 
اهللا ابنك املرحوم بإذن اهللا تعالى عبداهللا األنصاري، 

وأسكنه فسيح جناته.

النهضة  في أربعينيات عصر 
كانــت مصــر فــي أوج تألقها 
وازدهارها، حيث وصلت الى حال 
أن سيارة األجرة كانت من نوع 
الكاديالك وسائقها من اجلنسية 
الفندق من  اإليطاليــة وعمــال 
اجلنسية اليونانية، والقاهرة وما 
أدراك ما القاهرة، ثم كانت نهضة 
لبنان وبيروت التي سميت باريس 
العرب في املعارف والعلوم واألزياء 
واألناقة وفــي الثمانينيات كانت 
تونس اخلضراء مثاال لالزدهار 
واحلضارة، وفي التسعينيات كانت 
الكويت درة اخلليج وعروســها، 
واآلن جاءت قطر والدوحة والتي 
تصدرت عندما تقدمت لتنظيم كأس 
العالم ٢٠٢٢، فالكل صامت أمام هذه 
التنظيم والتمييز في  املهارة في 
السريع، ومضت  األداء والتطور 
األيام والسنون وتلقت قطر كل 
الدعم وحققت حلمها ومت افتتاح 
دورة كأس العالم حتى تخيلنا اننا 
الرائع  التنظيم  نعيش في حلــم 
الذي كان فوق اخليال والوصف 
- حضور كبير اكثر من كأس العالم 
املاضي في روسيا ورأينا تواضع 
القيادة السياســية وتواجدها مع 
اجلمهور تتفاعل وتشجع وتبتسم. 
مبروك لقطر لقد رفعتم الرأس ولم 
يطل علينا منكم اي مسؤول يقول 
فعلت وخططت ودبرت، كل هذا 
العمــل كان جماعيا بامتياز وهذا 
سر النجاح، لم نلحظ أي هفوة في 
التنظيم واالفتتاح واملباريات حتى 
اجلمهور لم نسمع منه أي انتقاد 
على وسائل التواصل ولم يفرض 
أحد على قطر أفكاره الشاذة، بل 
هي من فرضت بأخالقها لبس الزي 
القطري على املشجعني األوروبيني 
واآلن علــى أي بلد أن ينظم مثل 
هذا العرس أن يفكر كثيرا ويتعلم 
من قطر - ويعرف أن هذا ما فعلته 
قطر.. حقا قطر رفعت الرأس عاليا.

أن  النــاس يعتقد  كثير مــن 
احلصول على املال وركوب أحدث 
السيارات ولبس أغلى املاركات وأكل 
ألذ الطعام، هذا هو اإلنسان الناجح!
وهــل النجاح ارتبــط باملال؟ 
إذن  وحصول اإلنســان عليــه؟ 
قارون إنسان ناجح وفرعون إنسان 
ناجح، انقلبت مفاهيم النجاح عند 
البعض وهي املقدرة على التخلي عن 
البسيط  الوظيفة والدخل احملدود 

إلى الغنى.
البعض،  النجاح عنــد  أصبح 
رغبة في احلصول على املال بأي 
طريقة كانت حتى لو خاطئة، حتى 
لو بسيئات جارية، حتى لو بدعوة 
الناس إلى السوء «ليس مهما عنده»، 
لكن املهم من خالل كسب املتابعني 
واملال وكثرة عمل اإلعالنات! وما 
هو التالي؟ وما املنفعة من ورائها؟ 
وما سيقول الناس عندما ميوت هذا، 

ما إجنازاته؟ «شهرة ودعايات»؟
وال يعتقد البعض أن كالمي هذا 
حســد والعياذ باهللا، فهذا لألسف 
بعض مشاهير الفلس عندما ينتقد 
أفعالهم اخلاطئة البعض يتهمونهم 
بأن  ويشــنون حمالت ضدهــم 

منتقديهم يحسدونهم.
لكن حقــا النجاح احلقيقي أن 
يتميز اإلنســان في موهبته، في 
عمله، في عقله، في إجنازاته التي 
تعود له باملنفعة احلسنة في الدنيا 
واآلخرة.. وان لم يكن من ورائها 

منفعة مادية!
خير النجاح: من يكون جناحه 
مبنفعة نفسه وغيره وبالده، من 
يكون لوجوده بصمة يذكرها الناس 

بوجوده وعند وفاته.
النجاح: من يخلد اسمه  أرقى 
مبساهمات، وإن كان ال ميلك من 
الدنيا إال لباسه! فيكفيه جناحا وفخرا 

أن يكونا سببا في ترك بصمة!
النجاح: من يجتمع فيه  أعظم 
جناح الدنيا واآلخرة، ال يكســب 

جناحه بدنياه بخسارة آخرته.
وأجمل النجاح: أن يكون جناحه 
بتخليد اسمه بتطبيق حديث النبي 
ژ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم 

ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».

منك وتضايــق كثيرا ورمبا قاطعك، 
ولكن هناك ثمة مشكلة عند البعض 
وهي عدم إدراكهم للطريقة املثلى في 
املصارحة، فالصراحة حتتاج إلى الوقت 
املناسب، وأال تكون أمام جماعة، وأن 
يراعى ظرف اإلنسان وحالته النفسية، 
والوقت املناسب، قبل احلديث معه، ثم 
أن بعض الناس أفقهم ضيق ال يتحملون 
الصراحة فال داعي ملصارحتهم، يقول 

اإلمام الشافعي:
تعمدني بنصحك في انفرادي

وجنبني النصيحة في اجلماعة
الناس نوع فإن النصح بني 

من التوبيخ ال أرضى استماعه
واألفضل لإلنســان أال يبالغ في 
الصراحة وال يبالغ في املجاملة، فكل 
شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، 
فاجلــرأة في الصراحة مذمومة ألنها 
تفسر على عكس املقصود، إن الصراحة 
مع النفس ومع الناس مكسب لك، وهي 

سبيل إلصالح العيوب.

غير إنســاني وتخلق جوا من احلقد 
والكراهية بينهم، وقد تعمل على إشعال 
ب كل  شرارة احلرب في املجتمع لتعصُّ

طائفة ألفكارها.
وتتركز العنصرية في عدة أسس، 
منها القومية واللغة والعادات والتقاليد 
واملعتقدات والطبقة االجتماعية والثقافات 
ولون البشرة، وكلها تعمل على تفكيك 
الروابط االجتماعية بني األفراد وتروج 
ملشاعر احلقد والكراهية، ما يؤدي إلى 
حالة عدم االستقرار واالضطهاد واخلوف 

بني أفراد املجتمع.
إن الدين اإلسالمي حارب العنصرية 
والطبقية بكل صورها وأنواعها، وبني أن 
االختالف في اجلنس البشري طبيعي 
وتعدد ألوانه وأشكاله هي آية من آيات 
اهللا في هذا الكون، ولذلك فإنه يجب على 
احلكومات أن تطبق مبدأ املساواة والعدل 
بني أفراد املجتمع، وأن يتم حل املشاكل 
القائمة بني أفراد املجتمع وفرض عقوبات 
وقوانني على من يعمل على إثارة الفنت 
بني فصائل املجتمع وأفراده ليسود األمن 

واالستقرار والعدالة للجميع.

الزبالة أو بطرق أبواب املواطنني بطرقات 
حزينة تفتت القلوب بحثا عن لقيمات 

من األكل يقتاتون بها.
إن مثل هذه املناظر املأســاوية ال 
يقرها دين أو أي شــرائع سماوية، 
لذلك يجب إنزال أقصى العقوبات على 
كل من ظلم أو غرر بهؤالء املســاكني 
من جتار الظلم والرقيق ســواء من 
شــركات أو أفراد، وأمتنى أن يسّن 
املدفونني  قانون جديد يحمي هؤالء 
باحلياة، بأن يؤّمن على كل فرد يعمل 
منهم في هذه الشركات التي جتلبهم 
للعمل معها وأن تشدد عليهم العقوبات، 
فعني اهللا ال تنام وستحاسب كل من 
تسبب بدمعة ألم واحدة انحدرت نارا 

من عيون هؤالء األبرياء.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه حتت ظل الوالد القائد صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الصباح،  الشيخ أحمد نواف األحمد 

حفظهم اهللا.

لطيفة والئقة في طرحه لها.
لقد كان عمر بن اخلطاب ے يدعو 
بالرحمة ملن يصارحه فيقول: رحم اهللا 
من أهدى إلى عيوبي. واليوم يا سادة 
تغير الوضع فإذا جاملت أحدا وأثنيت 
عليه مبا ليس فيــه انتفخت أوداجه 
زهوا وفرحا وصدق نفسه وشكرك 
بحرارة، وكأنك أهديته هدية غالية، أما 
إذا صارحته بعيوبه وبينتها له غضب 

وفي عام ١٩٦٥، اعتمد املجتمع الدولي 
االتفاقيــة الدولية للقضاء على جميع 
أشــكال التمييز العنصري التي التزم 
مبوجبها بالقضاء على كافة أشــكال 
العنصري، ومع ذلك فال زال  التمييز 
هناك من يعانون مظالم العنصرية وما 

تتبعه من وصم ومتييز. 
العنصريــة هــي من أســوأ  إن 
السلوكيات واألمراض التي متارس في 
العديد من املجتمعات، فهي تقوم على 
استبداد الناس والتعامل معهم بشكل 

األجسام وترتعش األقدام وتتساقط 
دموع األحزان أنهارا ويتقطع الوجدان 
بوخز من العذاب اإلنســاني الذي ال 
يحتمل، فمن هــؤالء من اعتصرهم 
الزمن بجبروته وذبحهم الظلم اإلنساني 
بقسوته فبعد العمل املضني املهلك هناك 
من العمال من لم يتســلموا رواتبهم 
شهورا أو في غير مواعيدها احملددة، 
فكيف باهللا عليكم يعيش هؤالء املساكني 
إما بجمع العلب الفارغة لبيعها بأبخس 
األثمان أو بالغــوص بأعماق براميل 

والصراحة والوضــوح، فالصراحة 
من سمات تشريعنا، واملصارحة بحد 
ذاتها تعني املناصحة، وفيها الطمأنينة 
والراحة ووضع األمــور في مكانها 
الصحيح، كما أنها من أسباب التواد 
واأللفة، ولكنهــا حتتاج إلى الطريقة 
املناســبة واألســلوب املستحب في 
طرحها، والتمهيد لها، ومن يريد أن 
يصارح أحدا عليه أن يختار عبارات 

أو اجلنس أو اللغة أو الدين.
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن 
أن البشر يولدون أحرارا ومتساوين في 
الكرامة واحلقوق، ومن حق كل إنسان أن 
يتمتع بجميع احلقوق واحلريات املقررة 
دون أي متييز، واجلميع متســاوون 
أمام القانون دون متييز وحمايتهم من 
أي متييز أو حتريض قد يحدث لهم. 
وقد حثت الدول على حظر أي نوع من 
العنصرية أو حتى القبلية وسنت بعض 

القوانني التي تعاقب كل من ينتهكها.

الثراء واألحالم، فمن هؤالء كانت له 
مأساة وقصة وفي قلب كل منهم غصة، 
فمنهم من باع ارضه ومنهم من رهن 
منزله ومنهم من باع كليته، وآخرون 
تسلّفوا دم قلبهم ليسلموها إلى جتار 

الرقيق، أعداء اهللا واإلنسانية.
ويصل هؤالء املساكني وهم أعواد 
ناشفة من اجلوع والتعب، وتبدأ املأساة 
وتتبدد األحالم فيعملون ساعات طوال 
بدون رحمة ويذوقون عذابا مأساويا 
فيحترقون على صفيح ساخن، فتجوع 

الصراحة هي الكالم املباشر بكل 
وضوح ودون لف ودوران أو غموض، 
وال شك أنها توأم الصدق، إن أتت في 
محلها، وتعد من الفضائل، وقد أصبحت 
اليــوم مرفوضة جملــة وتفصيال؟ 
ولــم يعد أناس كثــر يتقبلونها وال 
يستسيغونها، فالناس تتقبل الصدق 
أكثر من تقبلهــا للصراحة، حتى أن 
البعض يعتبر الصراحة وقاحة، فهي 
غالبا ليست مريحة مع تفشي ظاهرة 
املجامالت، فالشخص الصريح غير 
مرغوب فيه في أكثر األحوال، رغم أن 
الصراحة خالية من الكذب وهي الصدق 
واحلقيقة بال رتوش وتلميعات وتزلف.

من هنا جند الصريح يقع في مشاكل 
ممن ال يتقبلها، بل ويتهم الصريح بأنه 
ال يراعي شــعور اآلخرين، ألنه قال 
الصراحة واحلقيقة بكل جترد، عودوا 
بنا إلى سيرة النبي ژ وسيرة أصحابه 
رضوان اهللا عليهم لتجدوا أن منهجهم 
الذي ســاروا عليه الصدق واألمانة 

العنصرية والتمييز العنصري هي 
ممارسات الضطهاد وتهميش فئات أو 
أشــخاص أو مجموعات ألسباب منها 
العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو 
اجلنسية، وقد تصل هذه املمارسات إلى 
العنف والقتل بطرق وحشــية وتتخذ 
العنصرية أشــكاال وصورا متعددة. 
وقد دعا اإلســالم إلى نبذ العنصرية 
والتفرقــة بني الناس إال بالتقوى، فقد 
قال الرسول ژ: «يا أيها الناس أال إن 
ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل 
لعربي على أعجمي وال ألعجمي على 
عربي وال ألحمر على أسود وال أسود 

على أحمر إال بالتقوى».
ولذلك، حث ديننا اإلســالمي على 
محاربة العنصرية والتمييز العنصري ملا 
له من آثار سلبية على األفراد واملجتمع 
والتنمية وكان ميثاق األمم املتحدة يقوم 
على مبدأ الكرامة واملساواة للجميع. ومن 
األهداف األساسية التي ينشدها حتقيق 
التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام 
حقوق اإلنســان واحلريات األساسية 
للناس جميعا دون متييز بسبب العرق 

بكل ألم يغــزو األكباد ويعتصر 
القلوب الباكية دمــا أروي لكم هذه 
السطور احلزينة والكئيبة عن مظاليم 
العمل، وهم شريحة كبيرة تطفو على 
مســرح احلياة بصمت يقطع أنياط 
النفوس البائسة التي غدرت بهم فئة 
ضالة وظاملة من الثعابني اإلنســانية 
السامة التي امتصت دماءهم وصحتهم 
وعافيتهــم وأفكارهــم وحقوقهــم 
ومســتقبلهم، وحتى عرق شــقاهم 

حلسوه من فوق جباههم.
إن هذه الفئة البائسة واليائسة من 
البشــر املغبونة واملدفونة واملدكوكة 
واملعجونة بالقهر اإلنساني الذي يفتت 
حنايا الضلوع بال شك انهم جاءوا من 
مغارب األرض ومشارقها بعد أن قطعوا 
آالف األميال من أجــل أن يضمدوا 
بطونهم وبطون أسرهم بلقمة العيش 
الشريفة ليسدوا بها رمقهم، وبطون 
أطفالهم وزوجاتهم وآبائهم املبعثرين 
على شواطئ األحزان بانتظار بارقة أمل.
وهــؤالء العمال كانوا بال شــك 
محملــني بوعود كاذبة للعمل مبدينة 
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من خاللها في منطقتنا حتديدا، كما 
قدمت تساؤال عن سبب عدم إعادة فتح 
مركز خدمة املواطن في منطقة الدوحة، 
وشارك غيري بتوجيه أسئلته حول 
ما يرى أنه يجب أن يكون محل نظر 
احلكومة هذه الفترة وسجل مسؤولو 
احلكومة مالحظاتهم للدراسة والتحرك 

حللها.
هذا البرنامج هو خطوة إيجابية 
من وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري، 
يشكر عليها في دولة تنتقل اآلن من 
احللول املؤقتة التي اســتمرت منذ 
سنوات إلى احللول املستدامة، فكويت 
جديدة نراها تولد اليوم من جديد يجب 
أن تزيد فيها مثل هذه اخلطوات التي 
تذوب فيها احلواجز بني املسؤول ومن 
حتته بحيث ال تكون هناك وساطة في 
نقل املالحظات والهموم واملبادرات 
التي تسهم في بناء الوطن الذي نريد 

ونطمح.

للجيران من حيث الكثافة السكانية 
ومواقف السيارات ومستوى اخلدمات 
في املنطقة، وسؤاال آخر حول اإلهمال 
املدارس ووجود  الواضح في بعض 
بعضها مهجورة منذ فترة طويلة دون 
حترك الستغاللها أو صيانتها، وكذلك 
سؤاال حول فتح جسور املشاة املغلقة 
مما يساعد في انسيابية حركة الناس 

واألشغال مع تلك األسئلة، وتعهد كل 
منهم بالنظر إلى املعاناة والنواقص وما 
يطلبه املواطن من اجلهاز احلكومي.

قدمت سؤاال حول خطوات احلكومة 
جتاه ممارسات بعض الناس بتحويل 
عدد من عقاراتهم السكنية إلى سكن 
استثماري عن طريق بنائها مقسمة 
إلى عدة شقق صغيرة تسبب األذى 

كتبت بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ في هذا 
العمود مقاال بعنوان «جولة استماع» 
حتدثت فيه عن أهمية استحداث نظام 
في جميــع وزارات الدولة بأن يأخذ 
الوزراء أو الوكالء أو على األقل الوكالء 
املساعدون جوالت استماع تصل إلى 
أدنى السلم الوزاري، يعرف من خالله 
املسؤول ما ينقص قطاعه وما يحدث 
فيه وما يعانيه من مشاكل، بدال من 
أن تصل إلى مكتبه مكتوبة بواسطة 
اجلهاز اإلداري اخلاص به، هذا النظام 

كان شبه مغيب حلظة كتابة املقال.
وفي ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ شــاركت 
فــي برنامج «منبــر املواطن» الذي 
حضره أبناء منطقتــي وما حولها، 
بوجود املسؤولني من وزارات مختلفة 
ومهمة، وكانت هناك أسئلة متس احلياة 
الصليبخات  لقاطني منطقة  اليومية 
والدوحة حتديــدا، وجتاوب كل من 
الداخلية والتربية  ممثلــي وزارات 

استنارة

منبر املواطن
حمد حمود الشمري


