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هّل الشــتا علينا وهلت اليمعات ونور برنا بكشتاتنا 
وميعات أهلنا، مع هاألجواء اجلميلة وكأس العالم – قطر 
٢٠٢٢ تلقيت أكثر من دعوة وميعة في البر ومن بني هذي 

الدعوات كانت دعوة من أستاذي ومعلمي «بو مبارك».
بداية سطور مقالنا للعلم بالشيء أنا لست بكروية من 
الدرجــة األولى، ولكن ما دام املونديال مقاما على أراض 
عربية وباألخص خليجية ودولنا العربية واخلليجية احلمد 
هللا صار لهم فرصة بأن يكونوا ضمن الدول التي تلعب 
من أجل الفوز بكأس العالم في قطر ٢٠٢٢ أصبحت كروية 
حتى النخاع، املراد ذهبت إلى الدعوة وقبل بداية املباراة 
البد من تبــادل احلديث مع اجلميع وباألخص انتقادات 
ومالحظــات بومبارك على كل ما أكتبه من مقاالت، وقد 

كانت وبدأ احلوار ما بني األستاذ وتلميذته:
الكويت.  بومبارك: أهال بنصيرة الشباب ومستقبل 
بابتسامة أجبت: بسم اهللا الرحمن الرحيم أستاذي توني 
ما دشيت وال سلمت! املهم قمت بالسالمة على اجلميع من 
أساتذتي وأصدقائي في شتي املجاالت العلمية والعملية 
واألدبية أيضا ومن ثم جلست وكانت الصدفة أن مكاني 
كان مقابال ملعلمي فســألته: ألم تعجبك مقالتي؟ فأجاب: 
ال منو قــال! حلو بأن جند أقالما تســلط الضوء على 
كل ما يعانيه عيالنا من مشــاكل، بس السؤال: تعتقدين 
أحد يســمع أو يقرأ ما تقومــني بكتابته أو احلديث عنه 
وإذا يقرأون أو يســمعون هل تعتقدين البعض منهم ما 
عنده خبر؟ أشك في ذلك، املهم هاألسبوع شنو املقال؟ 
فأجبت: واهللا أســتاذي كنت مفكرة بشيء ولكن عندما 
أتيت لكم تغيــرت مفاهيم املقال كليا. بومبارك: مبعنى؟ 
أثناء قيادتي للوصول لكم رأيت أراضي ومساحات تقدر 
أن الدولة تستفيد من عيالنا، وشبابنا أيضا يستفيدون. 
بومبارك: أشــلون؟ أجبت: عيالنا بدل ما هم قاعدين في 
البيوت ينتظرون الوظايف ليش ما الدولة تخصص لكل 
شاب قطعة أرض يســتصلحها أو يقيم عليها مشروعا 
صغيرا؟ يعني وأنا في الطريق الحظت قطعة صغيرة حتت 
اجلسر شبه جزيرة شباب واقفني على عربات يبيعون 
وناس مستانســة وزحمة عليهم ليش ما الدولة توسع 
وتعطي أكثر مو بس شراء وبيع وعربانات، بل حتفزهم 
للزراعة وتدعمهم ماديا بدل هاإلعانة إللي يأخذونها حلني 
توظيفهم؟ هاالنتظار لألســف ميوت في شبابنا اإلرادة 
والشغف في التطوير من أنفسهم، احلني الكل بس يبي 
شهادة عشــان الراتب أما التصنيف واإلبداع والتطوير 
األغلبية أصبحوا ال ميتلكون تلك الصفات أو ذاك الدافع 
للوصول للقمة واالرتقــاء بذاته وبوطنه. انتهي حديثي 
ووجدت الكل ينظر إلى وإذا بومبارك يقول: املباراة بدت 

خلينا نشوفها أبرك.
٭ مسك اخلتام: الشباب هم عصب املجتمع، فهل من أحد 

يدرك أهمية ذلك العصب؟!

كان النفط عصا ســحرية غيرت الكويت وحولتها من 
مجتمع صغير يعتمد في رزقه على البحر إلى دولة اتسعت 
فيها مســاحة العمران واملنشــآت على اختالف أنواعها، 
وحتول اإلنسان الكويتي إلى مهن أخرى عديدة أقل خطورة 
وأكثر مردودا. وقيمة النفط ال تخفى على أحد فهو املادة 
احملركــة للحياة، ولكن ال يخفى على أحد أيضا أن النفط 
مادة ناضبة منتهية ولهذا شجعنا في استخراجه من باطن 
األرض وحرصنا على ســرعة تسويقه وبيعه على الرغم 
مــن أنني أرى أن قيمة النفط وهو في باطن األرض تبلغ 
أضعافا مضاعفة لقيمته بعد اســتخراجه، فهو كمن ميلك 
ماال في خزانته وأخذ ينفق منه إلى أن يأتي يوم وينتهي 

هذا املال ويفنى ويتبدد.
املشكلة أن حقيقة كون النفط ثروة ناضبة لم تعد تشغلنا 
أو نفكر مجرد التفكيــر فيها، رغم أننا في الكويت دولة 
أحادية املوارد ارتبط منوها واستثمارها وبناؤها ورفاهية 
أبنائها بالنفط، فماذا لو انتهى املورد وهو املصدر الوحيد 

للدخل عندنا؟! 
هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى عشرات اإلجابات، فهل 
أعددنا البالد والعباد لهذا اليوم املقبل؟ إن من يطالع أحوالنا 
يعرف اإلجابة ســلفا على هذا السؤال فنحن ال هم لنا إال 
بعثرة أموالنا ميينا وشماال في صور هبات ومنح لبعض 
الــدول وإنفاق ال مردود له وال جدوى منه، فهل غاب عن 

املخططني في الدولة أن النفط هو املورد الوحيد لبلدنا؟!
 وقد أعلنت وزيرة الطاقة األميركية أن الواليات املتحدة 
حققت اختراقا علميا في مجال االندماج النووي في مجال 
الطاقة وانه سينهي االعتماد على الوقود األحفوري وستستمر 
في العمل من أجل مستقبل تكون فيه الطاقة بهذا االندماج 
النووي وهذا االختراع يتطلب من ١٠ إلى ٢٠ سنة لتطويره.
ورغــم أن العالم حاليا ال غنى له عن النفط، إال أننا لم 
نستثمر لك، فال بنيتنا األساسية اهتممنا بها في صناعة 
وال زراعة، إنها كارثة حقــا أن ينتهي النفط من الكويت، 
ولو أحســنا التعامل مع أموال النفط التي بني أيدينا اآلن 
باإلنشــاء الكامل للبنية التحتية لتكون صاحلة لعشرات 
السنني فال نحتاج بعد ذلك إلنفاق دينار واحد عليها ونبني 
املنشآت التعليمية ونشق الطرق ونقيم اجلسور وننشئ 
كويتا جديدة على حدودنا من الشمال واجلنوب من املناطق 
احملاذية حلدودنا اإلقليمية إنشاءات كاملة تستوعب الزيادة 
السكانية وتوفر لها مرافقها الصحية والتعليمية والثقافية 
والدينية ونسعى جاهدين خللق قاعدة صناعية متكاملة، 
ويا حبذا لو فــرض على وكيل املنتجات الكبرى أن يقيم 
مصنعا لهذا املنتج في الكويت حتى ولو اقتصر هذا املصنع 

على «التجميع».
كذلك فلنعد إلى البحر بأسطول صيد كبير يستخرج 
خيرات البحر ويقوم بتعليبها وتصنيعها وإعادة بيعها فلدينا 
البحر ولدينا اجلزر فلنتوســع بالبحر كما هولندا ودول 
أخرى كثيرة ونقيم صناعة السفن التي برع فيها األجداد 
ونحول الكويت إلى صناعة السفن مهما كانت صغيرة أو 
كبيرة، لدينا الكثير لنفعله، ليست احلياة قاصرة على مورد 
النفط، فلنحسن التخطيط ونتحول في قطاع املواصالت، 
ألن كثيرا ما نسمع أن بعض احلكومات ستمنع استخدام 
البنزين والديزل في السيارات وحتولها إلى كهربائية خالل 
السنني القادمة كالدول األوروبية مثل النرويج التي بدأت 
بالتحول عن النفط، وال بد من املؤسسات العلمية واملجلس 
األعلى للبترول أن يهتــم بتنويع مصادر الدخل وإيجاد 

بدائل مناسبة ملواجهة حتديات املستقبل.
أســأل اهللا سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها 
وشعبها واملخلصني لها من كل شر ومكروه. اللهم آمني.

أزمة نقص األدوية التي تعاني منها 
املرافق الصحية مازالت مسيطرة على 
السياسي رغم مطالبة نواب  املشهد 
األمــة واملواطنني مبعاجلة هذا األمر 
وإعادته إلى الوضع الطبيعي كما كان 

قبل جائحة كورونا.
وزير الصحة د.أحمد العوضي، نعم 
لم ميض على تسلمه للوزارة سوى 
ما يقارب ٣ أشهر، ولكن هذا األمر ال 
يعفيه من املسؤولية التي تتطلب منه 
احملاسبة وإيجاد البدائل السريعة حلل 
املشكلة التي تعاني منها مرافق الوزارة.
إرجاع قياديي الصحة أزمة نقص 
األدوية إلى أزمــة كورونا، ومطالبة 
املواطنني بالســؤال عن بديل للعالج 
املصروف لهم إذا لم يجدوه وغيرها 
من احللول الترقيعية، كلها أمور غير 

مقبولة في دولة مثل الكويت. 
اجلميع يوافــق الوزير بأن تلك 
املشاكل لم تكن في عهده، ولكن قدره 
أنه ترأس وزارة متخمة بالتجاوزات 
وهذا ما ذكره تقرير ديوان احملاسبة، 
وبالتالي نأمل منه الكثير ملعاجلة هذه 

املشاكل.
نعم الوزير ال ميلك العصا السحرية، 
لكنه ميلك القرار الذي يحاســب من 
تسبب في هذه األزمة، وعليه أن يسعى 
جاهدا لتوفير الدواء بطريقة الشراء 
املباشر وبدعم من مجلس الوزراء بدال 
من االعتماد على الوكيل احمللي للحد 
من املشكلة، وبالتالي نحن نراهن على 
قدرة د.العوضي على اإلصالح وتطوير 
العمل فــي وزارة الصحة والبد من 
منحه الفرصة الكاملة لذلك، ونناشد 
الوزير النظر في اختيار فريق عمل من 
أصحاب اخلبرة والكفاءة من القياديني 
إلدارة املشهد والعمل بكل شفافية، 
ومحاسبة كل متسبب في أزمة األدوية. 
نقص األدوية ليس مشكلة عاملية 
كما يصورها البعض والدليل على ذلك 
غرق الصيدليات األهلية بجميع أنواع 
األدوية، وفي املقابل جند صيدليات 
املراكز الصحية، واملستشفيات تعاني 

من شح كبير في الدواء!
البحث  الوزارة  أركان  يجب على 
عن األســباب التي كانــت وراء هذا 
النقص رغم امليزانيات الكبيرة والهائلة 
الثالثة  لها خالل األعوام  املخصصة 
الرئيسي  املتسبب  املاضية، ومعرفة 

الذي أدخلنا في هذه األزمة.
يجب أال نحمــل جائحة كورونا 
املســؤولية في هذه األزمة علما بأن 
اجلائحة نظمــت آلية صرف الدواء، 
وســاهمت في ترشيد إنفاقه خالف 
ما يقوله البعض، لذا مطلوب تطبيق 
مبدأ العقاب، ومطلوب كذلك إيجاد آلية 
جديده لتتبع األدوية من خالل نظام 
الباركود منذ تسليمها للمستودعات 
وحتى وصولها للمريض إذا أردنا وقف 
الهدر أو الســرقات التي قد حتدث، 
إضافة إلى تشــديد الرقابة بتشغيل 
الكاميرات في جميع املرافق الصحية 
لكشف أوجه القصور، ومنا إلى من 
يهمهم األمر، حاسبوا قبل فوات األوان، 
ألن املجامالت تهدم كل إصالح منشود.

نفسه حتى يشار إليه بالبـــنان، 
وأعان اهللا من له صاحب أو جـــار 

أو قريب من هذه النوعية.
إن هذه الشخصية بينها وبني 
السكوت عداء مزمن، وقد فند أهل 
العلم هذه النوعية من الناس وذكروا 
أن من يدعي املعرفة يحرم نفسه 
من املعرفة نفسها، لسبب بسيط 
هو أنه يدعيهــا وال ميلكها، لذلك 
جتد كثيرا من الناس يســخرون 
منه وينتقدونه، فــإن كانت لديه 
موهبة فهي في السرد وكثرة الكالم 
واخليال الذي ال يقف عند حد، وال 
يخلو من الفكاهة، ألنه يتحدث في 
أمور ال جتدي نفعا، فخبرته فيما 
يدعيه صفر على الشمال، فكل ما 
يقوله مزج خيال في الواقع، هو يريد 
أن يكون صاحب أثر وال أثر، فالبد 
من نصحه وإرشاده بطريقة ما، حتى 
يقترب من الواقع شيئا فشيئا، أو 
االبتعاد عنه متاما فراحة اإلنسان 
أهم من اجللوس معه. ودمتم ساملني.

خفت بشكل كبير ولم نر مظاهرات 
وصدامات كما رأيناها في مونديال 

٢٠١٤ في البرازيل.
قطر أوجدت أثرا قيميا وفكريا 
سيغير قناعات كثير من األجانب 
واألوروبيني فهــم يرون بأعينهم 
ويتعايشــون مع الشارع القطري 
واإلسالمي ويرون أن اإلسالم دين 
فطرة ودين رحمة وتعايش، وليس 
الليبرالية  التيــارات  كما تصوره 

املتطرفة واإلعالم الغربي.
قطر نسفت نظرية اإلسالموفوبيا 
على األقل جلزء كبير من متابعي 
كأس العالم، وهذا يعزز الدراســة 
التي أجريت عام ٢٠٠٥ والتي كانت 
بعنوان «تأثير حدث رياضي ضخم 
على االنطباعات الذهنية على البلد 
املســتضيف» منــوذج مونديال 
كأس العالم لعام ٢٠٠٢ في سيئول، 
وأظهرت الدراسة أن غالبية اجلمهور 
احلاضر للمونديال خرج بانطباع 
محدد عما تقدمه الدولة والشــعب 
املســتضيف ومن خالل مجريات 
البطولة في قطر، فإن االنطباعات 
املنقولة في وسائل اإلعالم والتواصل 
إيجابية والثناء  أغلبها  االجتماعي 

والشكر لقطر.
شكرا قطر.. أثبتت قطر أن الدول 
تتقدم بقيمها وتراثها وإســالمها 

وحسن إدارتها.

ملعاجلتــه جميع األوضــاع التي 
تستحق املساعدة.

ال شــك أن اختيــار القيادة 
السياسية العليا لرجل مثالي مثل 
صالح الفضالة لدليل على حرص 
القيادة على توفير كل اإلمكانات 
اإلنســانية لناس يعيشون معنا 
ويستوجب مساعدتهم ومعاملتهم 
كبقية أفراد الشعب الكويتي حتى ال 
يشعروا بأي سوء معاملة، ونحن إذ 
نحيي األخ الفاضل صالح الفضالة 
لندعو املولى القدير أن يوفقه خلدمة 
اإلنسانية وإظهار الوجه احلضاري 

اإلنساني للكويت.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا 
سمو الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا 
ثراه: «إن الشعب الكويتي لم ينظر 
في أي وقت إلى النعمة التي أفاء 
اهللا بها عليه نظرة أنانية ضيقة، 
بل وضع في االعتبار احتياجات 
إخوانه العرب فأشركهم في هذه 

النعمة».
واهللا املوفق.

ذلك، أما عن ذكائه وفطنته وحضور 
ذهنه فحدث وال حرج، وإن وجدته 
في مجلس فهو الناطق الرســمي 
باسمه، ال يترك أحدا يتكلم غيره، 
لذلك إن فكــرت بالعودة إلى هذا 
املجلس مرة ثانية فال تنس أن تأخذ 
معك حبتي بنادول حتى ال تصاب 
بالصداع، وهذه الشخصية العجيبة 
تشاهدها في األســواق واملطاعم 
واألماكــن العامة، فهو دائما يبرز 

العالم قطر املتطورة بأبنيتها وطرقها 
وتنظيمها املتميز وبشعبها الودود 
املضياف، وليســت كما صورها 

اإلعالم الغربي سابقا. 
رأينا قطر تعزز القيم اإلسالمية 
واملبــادئ القيمية وتعطي انطباعا 
إيجابيا عن اإلســالم وسماحته، 
فاحلجاب الــذي حتاربه األحزاب 
املتطرفة في أوروبا ومينع لبســه 
تستطيع املشــجعة األوروبية أن 
ترتديه وتصور نفسها وكثيرا منهن 
تتقبله، ورأينا املســاجد منتشرة 
ومفتوحة للجميع، والدعاة يؤدون 
دورهــم في التعريف باإلســالم 
ورأينا تعزيز الفطرة السليمة مبنع 
الشــذوذ واخلمور على األقل في 
أن  الكثيرين  املدرجات وباعتراف 
بالنساء  العنف والتحرش  مشاهد 

العامة مثل استخراج رخص القيادة 
امليالد والوفاة وإصدار  وشهادة 
عقود الزواج والطالق والتوثيقات 

الشرعية.
كما تضمن التقرير الشــامل 
للجهــاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمــني بصورة غيــر قانونية 
اجلهــات واجلمعيــات اخليرية 
التي ساعدت  احلكومية واألهلية 
لتوفير كل اإلمكانات  التبرع  في 
املادية لدعم عمل اجلهاز املركزي 

وظاهرها، وال يغيب عنه ذهنه شيء، 
فاسأل عما تشاء جتد جوابه حاضرا، 
فهو العارف بكل صغيرة وكبيرة 
في هذه الدنيا وال يفوته شــيء، 
يتحدث في كل املواضيع، ويبدي 
رأيه في كل شــاردة وواردة، وال 
تخفى عليه خــافية، وما يقوله هو 
الصحيح، وما يقوله غيره عار عن 

الصحة متاما!.
فأين الثرى من الثريا، ال شك في 

العربي  على تصوير قطر والعالم 
واإلسالمي على أنه صحراء وجمال 
وبيوت شعر ومجموعة مسلحني 
رثي املالبــس وهمجيني يجوبون 
الشــوارع وأن قطر مجموعة آبار 
بترول وسيارات فارهة وكل تاجر 

حوله ٤ زوجات.
استطاعت قطر أن تكسر هذه 
النظرية وتستخدم املونديال كقوة 
ناعمة لتحقيــق العديد من القيم، 
أوالهــا تعزيز التــراث اخلليجي 
والعربــي واإلســالمي احملافظ 
والــذي رأيناها في اســتضافة 
املوطنني القطريني ملشجعي الفرق 
في منازلهم واســتقبالهم بالقهوة 
ورأينا انتشار الزي اخلليجي بني 
املشجعني األجانب، بل حتى في بناء 
املالعب مت على التراث اخلليجي، رأى 

وحرص اجلهاز املركزي أيضا 
علــى توفير فــرص العمل لهذه 
املؤسســات احلكومية  الفئة في 
ومساعدتهم في املؤسسات اخلاصة 
غير احلكومية، واهتم أيضا اجلهاز 
املقيمني  املركزي ملعاجلة أوضاع 
بصــورة غير قانونيــة برعاية 
ذوي اإلعاقة وإتاحة الفرصة ألن 
يستفيدوا من كل ما يتعلق برعاية 
املعاقني، هذا إلى جانب أن اجلهات 
احلكوميــة وجهت ذات اخلدمات 

إن كان صاحبك فطنا ومن أهل 
البصيرة فسيعرف مرادك وما تريده 
منه، ويريحك من أن تبني له ما تريد، 
فاللبيب باإلشارة يفهم، وهو مثل 
يضرب بالتلطف في السؤال كنحو 

قول املتنبي لكافور األخشيدي:
وفي النفس حاجات وفيك فطانة

سكوتي بيان عندها وخطاب
وقد قال هــذه العبارة الوزير 
والسفير السعودي السابق هشام 
ناظر، رحمــه اهللا، ولكن اختلف 
اليــوم، وأصبحنا  الوضع عندنا 
نواجه شخصية فريدة من نوعها، 
إنه أبــو العريف، فقد ظهرت هذه 
الشــخصية في مجتمعنا خاصة 
وبقية املجتمعات العربية، ولشهرته 
الواسعة وجنوميته وفهاميته كتب 
املؤلفون شــخصيته في أعمالهم 
الفنية، وأبو العريف هذا شخص 
فوق العادة، ال يشبهه أحد، وعند أهل 
الشام عامة يسمونه أبو املفهومية، 
ألنه يفهم فــي كل األمور باطنها 

أيام وتغيب شــمس مونديال 
كأس العالم املقامة في قطر، وتنفض 
البطولة التي تابعها ثلثا سكان العالم 
مبا يعادل ٥ مليارات نسمة وحضرها 
من أقاصي األرض مليون ونصف 
املليون مشجع.. بطولة ناجحة بكل 
املقاييس أشاد بها القاصي والداني 
وجتربة فريدة، فألول مرة يقام كأس 

العالم في دولة عربية وإسالمية.
ومونديال كأس العالم ليس مجرد 
بطولة عاملية تقام كل ٤ سنوات، بل 
هو قوة ناعمــة مؤثرة من خاللها 
تســتطيع أي دولة تســتضيف 
املونديــال أن تضع نفســها على 
اخلارطة العامليــة وحتقق رؤيتها 
وأهدافها وتطلعاتها، ففي مونديال 
٢٠١٨ الذي أقيم في روسيا حرصت 
روسيا على أن تقدم نفسها للعالم 
على أنها دولة سالم خاصة بعد ضم 
القرم في عام ٢٠١٤ وفي مونديال 
٢٠٠٦ والذي أقيم في أملانيا حرصت 
أملانيا على أن تفتح على العالم وان 
متحي فكرة حركة النازيني اجلدد 
أملانيــا إلرث احلرب  أعادت  التي 
العاملية الثانية وفي مونديال ٢٠٠٢

حرصت كوريا اجلنوبية على تقدمي 
نفسها كدولة سياحية وإنتاجية وجهة 

من جهات السياحة املستقبلية.
وعندما أقيم املونديال في قطر 
حرص اإلعالم الغربي في هجومه 

أصدر اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
تقريرا شامال عن مسيرته ملعاجلة 
أوضــاع املقيمني بصــورة غير 
قانونيــة، ولقد اهتم األخ الفاضل 
صالح الفضالة بأن يشمل التقرير 
كل اإلجنازات التي حققها اجلهاز 
ملســاعدة املقيمــني بصورة غير 
قانونيــة، في إطــار حرصه على 
القضية اإلنسانية، حيث قام اجلهاز 
بتوفير اخلدمات والتسهيالت دون 
أي عائق عند مراجعتهم أي مؤسسة 
حكومية، وحرص اجلهاز املركزي 
ألن يوفر لهذه الفئة كل ما يتعلق 
بالصحة، حيث وفر العالج املجاني 
في جميع املستشــفيات واملراكز 
الصحية على أن يعاملوا كإخوانهم 
الكويتيني، كذلك وفر اجلهاز املركزي 
التعليم املجانــي في كل املدارس 
احلكوميــة من ريــاض األطفال 
االبتدائية واملتوسطة  املرحلة  إلى 
والثانوية ثم سمح لهم بدخول جامعة 

الكويت احلكومية.
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