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تعمدت أن ألتزم الصمت طوال شهر كامل لكي ال تكون 
ردة فعل قلمي انفعالية بعيدة عن العقالنية الن بوجهة 

نظري أن ما يكتب ال ميكن للتاريخ أن ميسحه.
لذلك وجب علي اليوم أن أبني وجهة نظري وأدافع عن 
برنامجي »نقاش في املمنوع« والذي كتبت له األقدار أن 
يولد يتيما، فعندما استضفت املرشح السابق النتخابات 
مجلس األمة الناشط السياسي محمد اجلويهل في الثاني 
من أكتوبر املاضي كنت أهدف من االستضافة الى الدخول 
في املمنوع من خالل نقاش���ي مع���ه، ألن بوجهة نظري 
كمعد ومقدم للبرنامج أن محمد اجلويهل ال ميثل وجهة 
نظره بل ميثل رأي فئة تؤمن مبا يطرحه، فكيف ال وقد 
حصل في انتخابات 2009 عل���ى أكثر من 3700 صوت 
وهذا الرقم بالنس���بة للدائرة الثالثة هو مؤشر جناحه 

في أي انتخابات قادمة.
فما اخلطأ عندما أحاور فكرًا يؤمن به البعض؟!

وم���ا اخلط���أ عندم���ا نناقش م���ا هو ممن���وع من 
النقاش؟!

وما اخلطأ عندما أس���أل ضيفي عن أطروحاته التي 
يرفضها البعض؟!

وم���ا اخلط���أ عندما نتح���اور ع���ن الكوي���ت التي 
جتمعنا؟!

وما اخلطأ عندما نسمع لبعضنا؟!
وما اخلطأ عندما أح���اور مبهنية وموضوعية بعيدا 

عن العاطفة؟!
وفيما أخطأت عندما أس���مع ثم أسمع ثم أسمع ومن 

ثم أفكر لكي اتكلم؟!
وأين اخلطأ عندما يأتي وقت الكالم أفضل أن أسكت 

وال اتكلم؟!
ولم اخلطأ عندما انتهى الضيف من الكالم انهيت أنا 
وبإرادتي البرنامج عن الظهور في اإلعالم؟ وما اخلطأ في 
إج���راء اللقاء للجويهل والذي ان لم يظهر في برنامجي 

فسيكون طوال اليوم في فضائية هو فقط ميتلكها؟!
أين ولم وما وفيما اخلطأ ي���ا من تنتقدني على هذا 

احلوار؟!
إن اخلطأ واخلطيئة والكارثة والطامة الكبرى عندما 
يتهمني البعض وهم قل���ة ال يتعدون أصابع اليد بأني 

ضد القبيلة والعياذ باهلل.
أيعقل أن أكون ضد نفسي؟!
أيعقل أن أكون ضد كياني؟!

أيعقل أن أكون ضد مبادئي؟!
أيعقل أن أكون ضد انتمائي وهويتي؟!
أيعقل أن أكون ضد حبيبتي الكويت؟!

بكل تأكيد العقل ال ميكن أن يتقبل بأي حال من األحوال 
كل هذا االتهام، لذا وجب علي أن أقول ملن يتهمني »حط 
إلسانك حتت لهاتك« وال تزايد على القبيلة، ألني انتمي 
»لبني وايل« من »عنزة« وكل قبائل الكويت أهلي وناسي 
وأود أن أذكرك بأن الكويت هي القبيلة واألصل واالنتماء 
ويكفيني في هذا املقال أن أقول للبعض القليل ان الوحدة 

الوطنية أكبر وأقوى بكثير من أن متزقها كلمة.
هوا الديرة

كلما زادت احملن حولها أو قسا الزمن 
أصبح الناس كلهم كلمة في فم الوطن
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االغلبية الس���احقة م���ن مواطني ه���ذا البلد محبطون 
ومشمئزون من تصرفات كثير من النواب، خصوصا هؤالء 
النواب الذين قرروا قبل وبعدد حلف القسم استجواب كل 
الوزراء ورئيس الوزراء، ولو كان بأيديهم الستجوبوا كل 

مسؤولي البلد وكل موظفي البلد وكل من يقيم بالبلد.
وان���ا انصح هذه النوعية من النواب بعدم االس���تمرار 
في الهذيان بوعيد وتهديد هم ابعد من القدرة حتى نصف 
في املائة على تنفيذه، وانصحهم بتبريد اعصابهم وضبط 
ممارساتهم التي ش���وهت معنى الدميوقراطية، وفشلتنا 
كثيرا كمواطنني كويتيني بني الش���عوب االخرى وبالذات 
احمليطة بنا، فلقد اصبحت ممارس���اتهم املخجلة والسيئة 
والسخيفة مضربا لتندر كل شخص يسمع بها في محيطنا 

وفي العالم.
ال يختل���ف اثنان في هذا البلد على ان هذه النوعية من 
النواب هم السبب في وقف التنمية، وال تصدقوا غير ذلك 
من كالم، وهم سبب انهيار مبدأ العدالة بني املواطنني واالكثر 
من ذلك هم س���بب جهر اغلب املواطن���ني بالكره، وبالكفر 

بدميوقراطية لالسف هم نتاجها.
فإلى متى ستبقى اعيننا تتش���وه وتتأذى برؤية هذه 
النوعية من النواب التعس���اء وهم يتص���درون صفوفنا 
االمامية؟ والى متى س���تظل آذاننا تزعج وتصم بضجيج 
تصريحاتهم السخيفة؟ وكم س���نظل نتحمل كثيرا رؤية 
تلك املناظر البرملانية املؤس���فة، التي قلما يظهر مثيل لها 

في السوء حتى في البالد االفشل من فاشلة؟!
صدقوني ان االغلبية الساحقة من املواطنني الكويتيني 
ينتظرون قرار الرحمة بهم من دميوقراطية ما هي بدميوقراطية 

لم تفد سوى الال دميوقراطيني.
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ال شك أن بناء الدولة يحتاج إلى الرجال 
املخلصني الذين يضعون مصلحة وطنهم فوق 
كل اعتبار، والشك أن األجهزة احلساسة في أي 
دولة حتتاج إلى رجال يتمتعون مبواصفات 
خاصة وفريدة متكنهم من مواجهة التحديات 
وصنع الفارق ضد أي أخطار، لذا فكل دولة 
حترص دائما على انتق���اء قياديي أجهزتها 
احليوي���ة بعناية فائقة لضمان صون أمنها 

ومصاحلها العليا.
ومن هذا املنطلق فإن عودة الشيخ عذبي 
الفهد مجددا لرئاسة جهاز أمن الدولة متثل 
خطوة في االجتاه الصحيح، خاصة في املرحلة 
الدقيقة التي نعيشها ومع ما تشهده املنطقة 
من أحداث تستدعي التعامل معها بحذر، ولم 
يكن قرار عودة الفهد لقيادة هذا اجلهاز املهم 
واحليوي مفاجئا لألوس���اط السياسية في 
الكويت ملا يحمله ذلك الرجل من رصيد يجعلنا 
 نقول »إنه الرجل املناسب في املكان املناسب«.

مميزات عذبي الفهد أكبر من أن نتحدث عنها، 
خاصة أن أفعاله وأخالقه وجهوده في خدمة 
الكويت يعرفها اجلميع، ويكفيه أنه عرف منذ 
نعومة أظافره بالشجاعة واإلخالص واإلقدام، 
كما أنه ال يخاف ف���ي احلق لومة الئم، وإذا 
تذكرنا محنة الغزو التي ال ننساها فسنجد 
بطوالت عذبي الفهد يعترف بها ويرددها كل 
مخلص شريف، فقد أبلى بالء حسنا في الدفاع 
عن وطنه مع رجال املقاومة، وكان بشجاعته 
وإقدامه يزيد من قوتهم وصبرهم وإصرارهم 

على مجابهة الغزاة املعتدين.
أما إذا تطرقنا للفترة السابقة التي أمضاها 
الشيخ عذبي الفهد في قيادة جهاز أمن الدولة 
فإن احلديث عنها يطول ملا حققه خاللها من 
إجنازات كبيرة أهمها منع املخططات اإلرهابية 
التي كانت تستهدف األمن الداخلي للكويت من 
أن حتقق أهدافها، فحافظ على استقرار البالد 
من تلك املخططات التي ال يخفى علينا جميعا 

أثرها املدمر إذا ما استشرت في أي بلد.
وم���ن املؤكد أن ع���ودة الفهد لهذا اجلهاز 
ستسهم في تثبيت دعائم األمن وتقوية قواعد 
االس���تقرار الوطني، وأيضا تطوير أداء هذا 
اجلهاز واالرتقاء به في التعاطي مع األحداث 
املختلفة، خاصة أنه اب���ن هذا اجلهاز وملم 
بكل تفاصيله ومحيط بجميع جوانبه، كما 
أنه يتمتع بعالقات واسعة ويرتبط بأطراف 
مختلفة ذات توازن���ات متوافقة في البالد، 
جتع���ل منه رجل املرحلة احلالية، في ضوء 
التهديدات الداخلية واخلارجية التي تستدعي 

احلذر وتتطلب اليقظة واالنتباه الدائم.
وإذا كان الشيخ عذبي الفهد جدير بتحمل 
مثل هذه املسؤولية التي حتتاج إلى احلكمة 
وسرعة اتخاذ القرار، فإننا على ثقة تامة بأن 

إجنازاته ستتحدث عن نفسها.

قبل بضعة أشهر رزقني اخلالق عز وجل 
بولد أس���ميته حرمل تيمنا باسم شقيقي 
األكبر وكل من جدي األول والرابع، إلى هنا 
األمر عادي بالنسبة لي على األقل، بيد أنه 
لم يكن كذلك ملن هم من حولي سواء داخل 
نط���اق العمل أو خارج���ه، فثارت ثائرتهم 
وكأنني خرجت من امللة أو كفرت مبا أنزل 
على محمد، ولوهلة ظننت أنهم سيقيمون 

احل���د علي تعزيرا ملا اقترفت من خطيئة ضمن منظورهم 
الذي يقضي بأن تكون األسماء ضمن إطار معني مثل احمد 
وخال���د ووليد وحبذا لو كانت مم���ا حمد وعبد ويجب أال 
تخرج عن ذل���ك وإال فالويل لك والثبور، أما من منظوري 
اخلاص واملتواض���ع والذي يعتبرونه »دقة قدمية« وعفى 
عليه الزم���ن، فإني أرى فيه حفاظا عل���ى الهوية وتقوية 
صلة الرحم بني جيل وآخر، خاصة إذا كان هناك أشخاص 
جديرون بأال ينس���وا، وأيضا حتى ال تكون أسماؤنا بعد 
فترة من الزمن متش���ابهة وال نستطيع التمييز بينها كما 
هو احلال حينما حتاول اكتشاف االختالفات بني شخصني 

من اجلنسية الكورية أو الصينية.
في بقي���ة دول اخلليج على وج���ه اخلصوص والدول 
العربية على وجه العموم جتد أن االسم ال يشكل عائقا أو 
حجر عثرة في طريق حامله بعكس ما هو مالحظ هنا في 
الكويت لدرجة أنه يكاد يكون صناعة محلية مما يدل على 
وجود ظاهرة سلبية لدينا على الصعيد االجتماعي، وال يعني 

ذلك أن يكون الباب مشرعا على مصراعيه 
بحيث تكون هناك أس���ماء بذيئة تتعارض 

مع الدين والعادات والذوق العام.
على الصعيد الشخصي ومن واقع جتارب 
عدة أج���د أن معظم من حمل اس���ما فريدا 
يتمتع بش���خصية قوية لسنا في معرض 
تفصيله���ا في هذا املقال، ولكن الغريب في 
األمر أن الناس أصحاب ما ألفوا وأعداء ما 
جهلوا، فاحلرمل على س���بيل املثال هو اسم لنبات متعدد 
الفوائد ومعروف لدى العرب والعجم ومع ذلك جتد هناك 
من يعارض التسمية به، في حني يقبل الناس على أسماء 
مثل فهد وصقر وذيب ومنر وغيرها على الرغم من كونها 
أس���ماء حليوانات، وفي رأيي أن النبات أرقى من احليوان 
وإذ كان للحيوان صف���ات فالنبات له أيضا صفات، ولكن 
هذا ما جرى العرف عليه، شأنهم بذلك شأن من قال هذا ما 

وجدنا آباءنا وأجدادنا عليه في هذا الصدد.
إحدى وجهات النظر املعارضة دفعت بأن تلك األس���ماء 
قدمي���ة وأنه يجب أال نكررها ولم تعد تصلح لزماننا هذا، 
أخشى ما أخشاه هو أن يأتي زمان تكون فيه جميع أسمائنا 
غير صاحلة وقد نضطر إلى استبدالها بجورج ومايكل وتوني 
حتى تكون مالئمة، وفي رأيي إن كان االس���م ال يصلح أن 
يكون في بداية اس���مك فإنه حري بك أن تزيله من نهايته، 

فإن كنتم تخجلون من أسمائكم فنحن نعتز بأسمائنا.
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نعم هذا ما يحدث عندنا ونسمع كل يوم كثيرا عن التصرفات 
غير املعقولة الت���ي تصبح معقولة ومقبولة لدى البعض، 
وآخرها غزو أحد أعضاء مجلس األمة س���رية احلس���ابات 
الش���خصية للناس في البنوك وعرضها كقرينة يدعي أنها 

ضد رئيس مجلس الوزراء.
على كل، هذا لي���س موضوع هذه املقالة، فالقضية التي 
سأطرحها عن تصرفات بعض املسؤولني غير املعقولة والذين 
يتولون وظائف قيادية دون ان يستحقوها وبأساليب نعرفها 

جميعا أساسها الواسطة واحلظوة لدى املسؤولني.
كنت جالس���ا مع بعض االخوة نناقش أمثال هؤالء، ولكن سمعت أمرا غريبا وحالة 

شاذة تستحق ان يعرفها الناس.
كان هناك انسان مغمور في عمله، وبقدرة قادر وصل الى منصب مدير مركز خدمات، 
وصاحبنا لم يصدق األمر، وصار يتصرف وكأنه اآلمر الناهي أمام الناس الذين يعملون 
معه. فأول ش���يء عمله طلب من الس���كرتير عدم السماح ألي شخص مبقابلته قبل ان 
يستأذن ويحدد له موعدا، وكانت هذه املواعيد تنتظر أكثر من شهرين أو ثالثة، ومثل 
ه���ذا التأخير بطبيع���ة احلال في غير مصلحة العمل ألن العمل س���يتعطل والقرار مع 
صاحبن���ا، ولكنه يرفض مقابلة العاملني معه بص���ورة خاصة ألن مصلحة العمل هي 

آخر اهتماماته.
وطال ب���ه الزمن في منصبه، وصارت تروى رواي���ات عجيبة غريبة عن تصرفاته 
واستغالله لوظيفته لدرجة انه كان يس���تغل بعض العاملني لديه من صغار املوظفني 
خلدمته خارج الدوام الرس���مي والكل يعرف ذلك مبن فيهم املسؤولون عنه، ولكنهم لم 
يبادروا بأي رادع، وصار جميع العاملني يتذمرون منه واشتكوا للوزير املسؤول بعد ان 
اس���تطاع بأسلوبه اخلبيث ان يخدع جميع الوكالء ويجعلهم في صفه، وكانوا يغطون 
على اخطائه رغم كل ما يرتكبه من مخالفات، والوزير بطبيعة احلال كان يستمع للوكالء 

وال تخرج قراراته عن رأي الوكالء.
وحدث أثناء وجوده كمسؤول ان مت بناء مقر جديد إلدارته، وكانت هذه فرصة ليأمر 
ويش���خط ويطلب أحسن األثاث، كما طلب تركيب وس���ائل اإلغالق في مكتبه وأبواب 
اتوماتيكي���ة بزر من عنده اذا كان يريد ان يختلي مع املقربني اليه، وهذا يذكرنا بنظام 
األنوار احلمراء التي يشعلها املس���ؤول ملنع املراجعني عنه، وطلب »أسانسير« خاصا 

يص���ل للدور الذي هو فيه فقط ومبفتاح خاص به، حتى ان 
باب األسانس���ير كان مموها على شكل باب غرفة ال ميكن ان 
يتع���رف عليه أحد، ومت له كل ذلك، والكل يلبي طلباته ألنه 
كان مس���نودا من قبل كبار املسؤولني في وزارته، ويخشون 

لسانه الطويل.
ولكن من س���وء حظه ان جاءه مؤخرا وزير حريص على 
العمل، وكالعادة ذهب اليه العاملون في ذلك املركز يشتكون 
من ان وجود هذا الشخص يعطل العمل، واطلع على تفاصيل 
تصرفاته غير املعقولة، وبعد استفس���ارات من الوكالء قرر ان ينقل هذا املس���ؤول الى 
مركز آخر، وهنا كانت الطامة الكبرى بالنسبة له، ووقع عليه القرار كالصاعقة، وحاول 
تشغيل الواسطة النيابية حتى ان بعض الصحف كتبت عن الظلم الذي وقع عليه، ولكن 
الوزير كان يعلم حقيقة األمر بأن ما عمله هو عني الصواب. وتنفس العاملون في ذلك 
املركز الصعداء بإزالة هذا الكابوس من على صدورهم، وحتسن األداء في املركز وصار 
الكل متفانيا في عمله، وعمل املسؤول اجلديد في مركزه على حل بعض قضايا العمل، 

فكانت هناك السماحة والتفاهم وقد حل جميع قضاياهم بأسلوب مرن وفعال.
أمل صاحبنا عندما نقل الى املركز اجلديد كانت س���معته الس���يئة قد وصلت قبله، 
وقرر العاملون في املركز ان يبدأوا بحسن النوايا وحتسني العالقة معه لعل ما سمعوه 
عنه في مركزه القدمي كان مبالغا فيه، ولكن كانت املفاجأة عندما طلبوا املقابلة وذهبوا 
ال���ى مكتبه فخرج عليهم قائال من اذن لكم بأن تأت���وا الى مكتبي، واذا كانت لديكم أي 
قضية فاكتبوها لي وأنا سأقرر من سأقابل منكم ومتى. فكانت فعال خيبة أمل ملن كانوا 
يرغبون في فتح صفحة جديدة مع مسؤولهم اجلديد. واملصيبة الكبرى انه اخذ مفاتيح 
اقفال االسانس���ير واملكتب القدمي معه، مما اضطر املسؤولني عن املكتب الى أن يكسروا 

االقفال ويغيروها ولم يجرؤوا على االتصال به لطلب املفاتيح منه.
فعليه يجب أال ننسى ان أمثال هؤالء سيظلون من أصحاب غير املعقول وغير املقبول 
عل���ى أمل ان يصبحوا معقولني بقدرة قادر، ولكن هيهات فأمثالهم يجب ان يبعدوا من 
مناصبهم اإلدارية ويجب أال ننس���ى احلكمة العظيمة التي قبلها حكام الكويت بالكتابة 
على قصرهم »لو دامت لغيرك مل���ا اتصلت اليك«، وكتبت حتى نتذكر هذه احلكمة في 
حياتنا ونحن نتصرف في ش���ؤون الن���اس، وكان اهلل في عون الناس من أمثال هؤالء 

اجلبارين.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

عندما يصبح
غير المعقول معقواًل

من غير إحراج

سعد فهد الحرمل

لماذا حرمل؟

تحت المجهر


