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نهنئ كويتنا احلبيبة بالذكرى الرابعة 
لتولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ـ حفظه اهلل ـ دفة احلكم، سائلني 
اهلل ســـبحانه وتعالى ان يطيل في عمره 
وينعم علينا جميعـــا مبزيد من احلكمة 

واألمن واألمان والرفاهية.
كما نحمد اهلل تعالى على سالمة سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني 
وعودته الى البالد ســـاملا يرفل بالصحة 
والعافية سائلني اهلل سبحانه وتعالى ان 
يطيـــل في عمره ويكونـ  كما هي عادتهـ  

ذخرا للكويت وأهلها.
> > >

ان روح الدميوقراطية وجلت في الكويت 
عند بداية نشأتها في عام 1752 )تقريبا( 
عندما اختار املواطنون اميرهم االول عبر 
الشـــورى واالجماع، ثم استمر هذا النهج 
حتـــى أصبحت الدميوقراطيـــة جزءا من 
عقيدة الكويت السياســـية ومن تاريخها 
وبيئتها االجتماعية، حيث يتشارك اهلها 
القرار ويوسعون قاعدة الرقابة، ملزيد من 

الرفاهية.
ومـــا صدور دســـتور الكويت 1962 اال 
تتويج لهذه الثقافة وبلورة لفكر الكويتيني، 
وهي دميوقراطية ليست لذات الدميوقراطية 
كـ »برستيج« تتفاخر به بني األمم او مسايرة 
لفكر احلداثة السياســـية، ولكن ملزيد من 
الرفاهية واحلقوق واحلريات لشـــعبها، 
وهذا ما أكدته ديباجة هذا الدستور السباب 
التصديق عليه من قبل املغفور له ســـمو 
الشـــيخ عبداهلل الســـالم: »وسعيا نحو 
مســـتقبل افضل ينعم فيه الوطن مبزيد 
من الرفاهية واملكانة الدولية، ويفيء على 
املواطنني مبزيد كذلك من احلرية السياسية 

واملساواة والعدالة االجتماعية..«.
ولذلك فإن حراك الدميوقراطية ينبغي 
ان يحقـــق هذه االهداف الطيبة واال كانت 
الدميوقراطية مجرد »هايد بــــارك« يكثر 
فيها الكالم واجلـــدال ويقل فيها الــــعمل 
واالجناز، ومن اولويات هذا احلراك اال نقــــع 
في أســـر املصالح الشخصية والتــــقاتل 
الوطنيـــة صنوان  الفئـــوي، فالوحـــدة 
للدميوقراطـــــية، ولقد حذر صاحب السمو 
األمير الــــشيخ صباح األحمدـ  حفظه اهلل 
ـ مرارا وتكرارا مـــن انتهاك روح الوحدة 
الوطنيـــة ولفت انظار اجلميع الى ما آلت 
اليه اوضاع املجتمعات من حولنا عندما 

داهمها االضراب الفئوي.
ولذلك من افــــضل ســـبل االحتــــفال 
بذكـــرى تولي ســـمـــوه مقاليد احلكم ان 
نتجاوب مع نصائحه األبوية وان نترجم 
ذلك بأقوالنا وأفعالنا: نعم للوحدة الوطنية 
وتبا لكل اســـباب الفــــرقة والتفـــتيت، 
وصدق سمو املغفور له الشيخ جابر األحمد 
ـ طيب اهلل ثراه ـ »كلنا للكويت والكويت 

لنا«.
a.alsalleh@yahoo.com

اصبــــح واضحا ما للترويح 
من اهمية في حياة الفرد واملجتمع، 
الى حد  وهذه االهميـــة ترتبط 
كبير مبدى ما يناله النــــشـــاط 
الترويحـــي مــــــــن تنـــــظيم 
وتوجيه، ومن هنا فإن هنــــاك 
أسســـا عامة ال ينبغـــي اغفالها 
عنــــد وضـــع البرامج املختلفة 

لهذا النشاط.
وخالل هذه االيام تقام انشـــطة مهرجان »هال فبراير« 
وما نأمله من اللجنة املنظمة لهذا املهرجان ان تسعى الى 
التجديد والتغيير، واضفاء البهجة احلقيقية على املواطنني 
وكل زوار الـــكويت، وان نشـــعرهم بأهـــمية هذا املهرجان، 
وانــــه يخــــتلف عن بقية املهرجانات األخرى، كما نأمل 
منــــها ان تستعني باخلبرات الكويتية وشركات الدعاية 

واإلعالن للتسويق جيدا لهذا املهرجان.
ففي أوروبا مثال عندما يكون عندهم مهرجان تسويقي 
مثل »هال فبراير« جندهم يبذلون قصارى جهدهم جلعله 
مميزا، حيث الرقي في العروض املختلفة التي تشد اجلمهور 
واحلرص على احلضور مع اسرهم، وكذلك توافد السياح 
من مختلف العالم لرؤية االحتفاالت والعروض املختلفة 
واملبهرة التي تتنافس دول اوروبا على االبداع فيها، وكذلك 
ايضا عند وجود مناســـبة معينة تشاهد طوابير طويلة 
من البشر تنتظر عند املتاجر للشراء، والسبب هو وجود 
خصومات حقيقية يسيل لها لعاب املتسوقني، ألن التاجر 
يقدر هذه املناســـبة ويعمل على تخفيض أسعاره بشكل 
جنوني خاللها، سعيا إلرضاء الزبون وتقديرا لهذه املناسبة، 

وال يهمه في هذا املهرجان الربح 
الوفير بقدر ما يهمه التســـويق 

لبضاعته وترويجها.
اننا نأمل مـــن جميع التجار 
والشركات املشاركة في مهرجان 
»هال فبراير« عمـــل خصومات 
حقيقية، جلذب الناس، دون ان 
نســـمع مبررات واهية والتعلل 
بالوضع االقتصادي، وعدم القدرة على عمل خصومات، وان 
يسري هذا األمر كذلك على الفنادق واملنتجعات والشاليهات 
التي نطالبها باملشاركة في مثل هذه املهرجانات إلضفاء جو 
الســـعادة على اجلميع، وان تكون لديها عروض حقيقية 
ملموسة فـ »أهل الكويت يســـتاهلون«، ونأمل ايضا من 
اللجنة املنظمة ملهرجان هال فبراير اشراك املدارس والوزارات 
وجمعيات النفع العام في االحتفاالت كما كان في السابق، 

وان تزيد اجلرعات التوعوية لفئة الشباب.
وأخيرا نتمنى مشاركة الفنانني الكويتيني الكبار وتنظيم 
اوبريت غنائي وطني، كبـــادرة تقدير بحق هؤالء الذين 
ساهموا في رفع األغنية الكويتية عاليا، العطائهم االحساس 
بأنهم موجودون في قلوب اهل الكويت جميعا، اننا نريد 
ملهرجان »هال فبراير« في الكويت هذا العام ان يكون »غير« 
فهل نشاهد ذلك واقعا ملموسا؟ ونسأل اهلل ان يدمي األمن 
واألمان على وطننا وعلى الشعب الكويتي الذي نتمنى ان 
تترســـخ في قلبه مبادئ الوحدة الوطنية التي نادى بها 
وحرص عليها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل ورعاه.
Samy_elkorafy@hotmail.com

»هال فبراير« غير
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»سموه« مسيرة استثنائية عظيمة وزاخرة، 
وقيمة حضارية، وصمام أمان ال مثيل له لوطن 
يتوسط منطقة دائمة الغليان واالضطراب ومليئة 
باملشاكل والعقد واملصائب واملتاعب وال تشابهها 

في ذلك اي منطقة اخرى في هذا العالم!
سموه عقلية عملية تقدمية منفتحة وبعيدة 
نظـــر، ال تتردد ولـــن تتردد ابدا فـــي فعل كل 
االشـــياء واقرار كل القرارات التي تؤدي حلفظ 
وحماية وتقدم وتطور ورفعة شأن وطن اسمه 

الكويت.
سموه انسان متواضع ذو حس انساني عظيم، 
وانسان أرهف من مرهف تفيض نفسه بالعاطفة 
واحلب واحلنان، وليس فقط شخصية رجل الدولة 
القوي احملنك احلكيم واملبتســـم دوما ابتسامة 

التفاؤل التي نشاهدها في األخبار الرسمية.
صاحب الســـمو األمير، رباننا وقائدنا، في 
الذكرى السعيدة الرابعة لتوليكم امارة وحكم 
وطننا وقيادة مسيرته، اقل ما نتمناه من صميم 
القلب ان مينحكم اهلل عمرا طويال مديدا موفورا 
بصحة وعافية ال حدود لها لتعينكم على قيادة 
وخدمة هذا الوطن احلبيب، وحفظ اهلل سموه 

ورعاه وسدد باخلير خطاه.
Mike14806@hotmail.com

اإلجنازات احلضارية والثقافية والثقل السياسي 
واالقتصادي الذي تتمتع به الكويت إضافة الى سمة 
التسامح وتقبل الرأي اآلخر واستيعاب مفاهيم 
الدميوقراطية واحلرية املعتدلة التي تتجلى في 
حرية الصحافة واالنفتـــاح على كل دول العالم 
بجميع اجتاهاتها السياسية وبناء على تلك العوامل 
املوضوعية التي اتسمت بها الديبلوماسية الكويتية 
عبرت الكويت أحداث عقود عاصفة دون ان تتنازل 
عن شيء من كرامتها أو حقوقها الوطنية، فضال عما 
اكتسبته من احترام وتقدير في محيطها االقليمي 
وعلى املســـتوى الدولي بفضل القيادة احلكيمة 
لربان الديبلوماسية الكويتية صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه حيث 
حرص سموه على ان يوظف الديبلوماسية منذ 
ان تولى سموه مقاليد احلكم منذ أربع سنوات في 
خدمة خطط التنمية وانعاش االقتصاد الوطني، 
فانتقل بالديبلوماسية من إطارها الوقائي واألمني 
الى األفق االقتصادي مؤسسا لعهد جديد يتفق مع 
منطق عصر العوملة واالنفتاح على األسواق العاملية 
الواعدة بالنمو واحلافلة باالمكانات االقتصادية 
التي تلبي طموحات الكويـــت في بناء منظومة 
عالقات تعاون واستثمار تنموي مشترك يساهم 
فيها القطاع اخلاص الى جانب القطاع احلكومي 
لتفعيل دور املؤسسات والقوى االقتصادية الوطنية 
حتى شـــهدت الكويت قفـــزات نوعية متثلت في 

طفرة عمرانية متميزة.
ولقد أولى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمـــد، حفظه اهلل ورعـــاه العديد من القضايا 
اهتماما في مقدمتها حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري عاملي، وحرص ســـموه على تذليل كل 
العقبات التي ميكن ان تقف حجر عثرة أمام هذا 
الهدف السامي الذي سيجعل الكويت في مصاف 
الدول املتقدمة مما سيعود على الكويت وشعبها 
باخلير والرخاء، كما كانت لصاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه مواقف 
مشهودة في التصدي لكل، من شأنه املس بالوحدة 
الوطنية والعبث مبقدرات الشعب والوطن، فكان 

سموه حازما حاسما في كل املواقف.
وعلى الصعيد السياسي اخلارجي كان صاحب 
السمو االمير واليزال يبدي اهتماما كبيرا بالقضية 
الفلســـطينية حتى أصبحت محورا رئيسيا في 
حياته، وأيضا كان لســـموه دور كبير لن ينساه 
الشعب العراقي والعالم بأسره في حترير العراق 
من النظام البعثي الذي اســـتعبد العراقيني أكثر 

من ثالثني عاما.
وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه شـــديد احلـــرص على تنقية 
األجواء العربيـــة والعمل على الترابط والتآلف، 
ستة وخمسون عاما من العمل السياسي لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مليئة باملواقف 
السياسية واالجتماعية واإلنسانية ال أستطيع ان 
اختزلها في مقال متواضع، فاألمر يحتاج العديد 
من املجلدات ملسيرة العطاء واالجنازات لسموه 
حبا ووفاء ألجل الكويت وأهلها، وستبقى الكويت 
بإذن اهلل بكل كيانها السياسي واالجتماعي كانت 
ومازالـــت واحة األمن واألمان لكل مواطن ومقيم 
يعيش فوق أرضها حتت ظـــل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 

اهلل ورعاه.

أقل ما يمكننا كتابته  عن سموه

مخلد الشمري

رؤية

56 عامًا 
والعطاء يتدفق كالنهر

عبدالهادي وسام العجمي

بيت القصيد

أطالب بكل قوة بضرورة فصل وزارة التربية عن 
وزارة التعليم العالي نظـــرا لكبر حجم الوزارتني، 
وتعدد األعمال والوظائف واملهام فيهما، خاصة ان عدم 
الفصل سيضعف من االهتمام بالبحوث التطبيقية 
والعلمية، خصوصا في مجال البحوث املستدامة في 
حني اننا في أمس احلاجة لها إلرساء التطوير والرقي 

في جوانب العلم املختلفة.
نعم ان يكـــون هناك وزير محدد لوزارة التربية 
ووزير آخر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو 
إعطائها صفة التمييز بأن تصبح حتت مظلة نائب 

رئيس مجلس الوزراء للشؤون العلمية.
حيـــث انه ال ميكن لوزير واحـــد ان يدير جميع 
اإلدارات في املدارس العامـــة واخلاصة والقطاعات 
املتنوعة الكبيرة واملتشـــعبة بوزارة التربية وفي 
الوقت نفســـه جند هذا الوزير يشرف على التعليم 
العالـــي وجامعة الكويت والهيئـــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ومعهد األبحاث العلمية وطلبة 
البعثات الدراسية الداخلية واخلارجية، لهذا نحتاج 

الى وزير محدد لكل وزارة.
فـــإذا نظر أحدنا الـــى جمهورية بنني يدرك مدى 
اهتمامها باملنظومة التعليمية، ورغم ان تلك الدولة 
تعد من أصغر الدول فـــي افريقيا جند ان لها ثالث 
وزارات مهتمـــة بالتعليم هي وزارة التربية ووزارة 

التعليم العالي ووزارة التعليم املهني.
فحري بنا كدولة تواكـــب التطورات والتغيرات 
السريعة في مجال التعليم والتدريب ان نحذو حذو 
دولة بنني لنســـاهم في تطويـــر الوضع التعليمي 
الذي هو العمود الفقـــري في قضايا التقدم والنمو 

في مختلف املجاالت.
> > >

فاكهة الكالم: نقولها بصوت عال: »ان احلرس القدمي 
محتكر، وقابض، وقاتـــل لكل فكر جديد وموضوع 

بناء«.
Aliku1000@yahoo.com

نعيش في زمن الفوضـــى املنظمة واملقررة ملا نعانيه من 
خلل واضح في اإلدارة وتدني املســـتوى في كل املرافق حتى 
أصبح الوضع طبيعيا ومألوفا، وليس هناك حاجة لفطنة أو 
ذكاء إلدراك تلك الفوضى ألنهـــا جلية وواضحة للعيان وان 
كان تشخيص هذه املشـــكلة له األسباب املختلفة واملتعددة، 
إال أن بدايـــة احلل تنطلق من حتديـــد موطن هذا اخللل الذي 
بدأ يستشري كالوباء وبات استئصاله مطلبا ضروريا حتى 
ال يفســـد ما تبقى منه، فاجلميع اليـــوم يجزم بأن الوقت قد 
حان الســـتدراك هذه األخطاء وتالفيها حتى تستمر العجلة 
بالدوران من دون أي مشاكل أو عراقيل، فما كنا نهمس به في 
األمـــس بات اليوم علنيا وواضحا، فالعلل وان اختلفت فإنها 
تشير دائما إلى نهاية واحدة وان تغيرت األسباب، فمنذ أيام 
سمعنا ما حدث في محافظة اجلهراء وما تعرض له أفراد وزارة 
الداخلية من جتاسر وتطاول من بعض األشقياء عليهم بشكل 
سافر وبسبب مركزية القرار لدى القيادات وقلة العناصر في 
املخافر انتهكت كرامة القانون، وهذه احلوادث الطارئة تبدو 
طبيعية في شكلها الظاهر، إال أنها في مضمونها تنذر مبؤشر 
خطير بدأ يتنامى ويســـتفحل مما يعنـــي أن هذه التعديات 
ســـتنعكس بطبيعة احلال على البعض بالشعور بعدم األمن 
واالطمئنان بســـبب فقدان هيبة القانون التي صارت تنتهك 
في ظل صمت بعض القيادات التي شغلت نفسها خالل اآلونة 
األخيرة بتطفيش الرتب الكبيرة في املؤسسة العسكرية من 
املخلصني في تغيرات عبثية كان الهدف منها إزاحتهم وإنهاء 
مسيرتهم العملية بشكل مجحف لكي تستمر كراسيهم مبأمن 
من الطامحني ظنا منهم أنهم ســـيخلدون لألبد، ومن تراوده 
الشـــكوك في ذلك فليعد إلى أرشيف الصحافة وليقرأ تغيير 
هياكل وزارة الداخلية منذ أن تسلمها الشيخ جابر املبارك آنذاك 
وحتى اليوم ليعلم مدى الدمار الذي أصاب هذه املؤسسة وما 

آلت إليه اليوم من تدن في العمل.
املطلوب اليوم من صاحب القرار أن يعجل مببادرة تصحيحية 
ملعاجلة هـــذه األخطاء وتصويبها وإقالة القيادات التي جفت 
منابعها وحجب الثقة والتعويل على العقول اجلديدة إلعادة 
النظام والهيبـــة املفقودة لهذه املؤسســـة احليوية، فلنمنح 

الكفاءات الشابة الفرصة لتحقق ما عجز عنه اآلخرون.
Talal-alhaifi@hotmail.com

فصل »التربية« 
عن »التعليم العالي«

د.بدر نادر الخضري

لمسات

اعتزال القيادات

طالل الهيفي

السموحة


