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ال جناح يعدل تربية األبناء وتأهيلهم 
ليكونوا أفراد صاحل���ن في املجتمع 
احملامي عبدالرحمن احلميدان يفتخر 
بعالقته مع أبنائه ويعتبرهم النجاح 
احلقيقي مشاري وفرح ودالل وغنى 
ثروة ال تقدر بثمن وأم مش���اري هي 

اخلير والبركة.

ثروة ال تقدر بثمن

المحامي عبدالرحمن الحميدان

إن كان في مسيرتي جناح فالفضل يعود أوال 
وآخرا إلى اهلل ثم إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد فقد كان لدعمه كبير األثر في مشواري 
العملي خصوصا مع إميان سموه بالعمل النقابي 
وحرصه الش���ديد على إبراز الكف���اءات الوطنية 
وإعطاءها الدور املناسب تلك كانت كلمات احملامي 

عبدالرحمن احلميدان خالل لقائي معه. 

صاحب السمو ودعم العمل النقابي

.. ومع سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد احلميدان مع نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدنصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال عبدالرحمن احلميدان

اس�تفدت من عملي بمجلس األمة القرب م�ن العمل السياس�ي واالحتكاك بالنواب ودوائ�ر صنع القرار

النج�اح ف�ي المحام�اة يتوق�ف عل�ى كس�ب ثق�ة الط�رف اآلخ�ر والعم�ل بأمان�ة وإخ�اص

العم�ل الحكوم�ي ل�م يس�تهوني كثي�رًا واألعم�ال الح�رة ال تتقي�د بروتي�ن وتزي�د فرص�ة اإلب�داع

ترك كلية الطب وتوجه لدراسة الحقوق لممارسة مهنة المحاماة التي يحبها

عبدالرحمن الحميدان: أفتخر بإقرار مشاريع مدينة الحرير
وجسر جابر وتطوير فيلكا وبوبيان أثناء رئاستي للمجلس البلدي

جنح في الوصول إلى املجلس البلدي وذلك عبر بوابة العمل النقابي وبدعم من صاحب 

السمو األمير الش�يخ صباح األحمد عندما كان رئيسا ملجلس الوزراء فقد رأى ضرورة 

إشراك العمل النقابي في عمل الدولة ومن هنا استطاع احملامي عبدالرحمن 

احلميدان أن يصل إلى املجل�س البلدي، وما ان مضت فترة قصيرة حتى 

جاءته الفرصة للترش�ح لرئاس�ة املجلس البلدي والتي لم تكن قد 

خطرت بباله من قبل لكن بعض األحداث حتتم على املرء أن يتخذ 

قرارا س�ريعا وقد جنح في احلصول على ثقة زمائه النواب ليصبح 

رئيسا للمجلس البلدي.

جتربة العمل في املجلس البلدي أكسبته خبرة كبيرة 

وجعلته قادرا على اتخاذ القرار وذا خبرة كبيرة في 

دهاليز العمل السياسي كما أنها ساهمت في صقل شخصيته وإعطائه الثقة بالنفس وهي 

صفحة مشرقة في حياته السياسية والعملية.

لكن وبالرغم من جناحه في جتربة العمل في املجلس البلدي إال أنه كثير احلنني إلى 

جتربة العمل في جمعية احملامني والتي ترأسها فترة من الفترات فالعمل النقابي جزء 

من حياة هذا الرجل حيث كانت أولى جتاربه في جامعة الكويت من خال املش�اركة 

في جمعية القانون وكذلك املش�اركة في االحتاد الوطني لطلبة جامعة الكويت وهذه 

التجارب لم تكن إال إرهاصات للنجاح الذي حققه.

احملامي عبدالرحمن احلميدان شخصية متميزة واسعة العاقات كثيرة التجارب، 

جولة س�ريعة للتعرف على أب�رز احملطات لنتعرف عليه من خ�ال اللقاء التالي فإلى 

التفاصيل:

ثم ثقة اإلخوة الزمالء حصلت على منصب 
رئيس املجلس البلدي.

هل كن��ت تفكر في رئاس��ة املجلس منذ 
البداية؟

صراحة لم أكن أفكر برئاس���ة املجلس 
البلدي ولكن الظروف في كثير من األحيان 
تلعب دورا كبيرا في قرارات اإلنسان والناجح 
من يستغل األحداث ليحقق جناحات ورئاسة 
املجلس البلدي كانت لتقدمي خدمة وقلت 
لزمالئي األعضاء الفوز او اخلس���ارة لن 
يؤثرا على مسيرتي ألنني أعتبر العمل في 

ذلك منصب خدمة يقدمها اإلنسان.
حدثني ع��ن أبرز اإلجنازات التي حتققت 

في املجلس أثناء رئاستك؟
مدينة احلرير وجس���ر جابر وتطوير 
جزيرة فيلكا وميناء بوبيان اجلديد، إضافة 
إلى إقرار املخطط الهيكلي للدولة، كل هذه 
املشاريع أقرت أثناء رئاستي ملجلس البلدي 
وأفتخر بذلك والنجاح مشترك مع االخوة 

أعضاء املجلس البلدي في تلك الفترة.
برأيك م��ا تأثير الوضع السياس��ي على 

إجنازات املجلس البلدي؟
الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على 
إجنازات املجلس البلدي كما أنه يؤثر حتى 
على االهتمامات والتوجهات، وفي الفترة 
التي ترأس���ت فيها املجلس البلدي كانت 
الكويت تشهد عاصفة سياسية ال تسمح 
بالتحرك جتاه التنمية والتطوير ومع هذا 
حاولنا قدر املس���تطاع تنفيذ الكثير من 
اإلجنازات بفض���ل اهلل ثم تعاون االخوة 

الزمالء الذين كانوا في غاية التعاون.
جتربتك برئاسة املجلس البلدي كيف كان 

أثرها بالنسبة لك وماذا أضافت لك؟
ال ش���ك انها واحدة من أبرز التجارب 
في حياتي حيث استفدت منها الكثير فقد 
تعرف���ت على كيفية اتخاذ القرار وأصبح 
لدي إملام بالكثير من األمور التي حتتاجها 
الدول���ة إضافة إلى أنها جتربة لها أثر في 

تاريخي الشخصي والسياسي.
م��ن خالل جتربت��ك ماذا يحت��اج العمل 

احلكومي لالرتقاء؟
العمل احلكومي يحتاج إلى منهج جديد 
يس���اعد على التطوير كما أنه يحتاج إلى 
تغيير في النهج اإلداري وتغيير في طريقة 
التعامل ألن املنهج احلالي يسبب للدولة 

خسارة كبيرة وعبئا ال يحتمل.
أن��ت واحد من الذين يدع��ون إلى العمل 
في القطاع اخلاص لكن األزمة العاملية جعلت 
الكثير من الش��ركات تتخلى عن موظفيها ما 

رأيك؟
أعتقد ان الش���ركات تبحث عن الربح 
والفائدة ولذلك ال ميكن التخلي عن موظف 
يحقق ذلك. برأيي املوظف الناجح ال ميكن 
التخلي عنه مهما كانت قوة األزمة املالية 
ومهما كانت تداعياتها وآثارها، واإلنسان 

الناجح رقم صعب ال ميكن استبعاده.
هل تس��تعد خلوض جترب��ة جديدة في 

العمل النقابي؟
في الوقت احلالي ال اعتقد، وأكتفي بأن 
أكون مراقبا للوضع وهذا هو قراري بعد 

جتربتي في املجلس البلدي.

أن يؤدي عمله على أكمل وجه.
حدثن��ي عن جتربتك في رئاس��ة جمعية 

احملامني كيف كانت تفاصيلها؟
ألن العمل النقاب���ي متأصل فيني منذ 
الصغر قررت الدخول في انتخابات جمعية 
احملامن وكان ذلك عام 1997م وفي التجربة 
األولى لم امتكن م���ن الفوز فقررت إعادة 
احملاولة في العام التالي واحلمدهلل وفقت 
بفضل اهلل في الفوز باالنتخابات وأصبحت 
رئيسا جلمعية احملامن وال شك أنها جتربة 

جيدة.
ف��ي فترة من الفترات دخلت إلى املجلس 

البلدي كعضو كيف كانت تلك التجربة؟
احلقيقة كانت هناك نظرة لدى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد عندما كان 
رئيسا ملجلس الوزراء في أن يشرك جمعيات 
النفع العام في عمل الدولة ومن هنا كان 
دخولي إلى املجلس البلدي كعضو عادي 
برئاسة األخ عبداهلل احمليلبي وهي جتربة 

أعتز بها كثيرا وتعلمت منها الكثير.
وكي��ف اس��تطعت الوصول إلى رئاس��ة 
املجلس البل��دي في ظل وج��ود العديد من 

األعضاء املنافسني؟
بعد أن مضت فترة بسيطة مت اختيار 
األخ عبداهلل احمليلبي ليصبح وزيرا للبلدية 
وبذلك أصبح منصب الرئيس شاغرا فقررت 
الترشح لهذا املنصب واحلمدهلل بفضل اهلل 

العمل في احملاماة يخلو من روتن العمل 
احلكوم���ي وفيه حتدي���ات  كثيرة جتعل 
للعمل قيمة إضافة إلى أنني احببت هذه 
املهنة واإلنسان عندما يحب مهنة من املهن 

يسهل عليه اإلبداع فيها. 
متيزت في العمل الدولي برأيك على ماذا 

يتوقف النجاح في مثل هذا العمل؟
احلقيقة اخت���رت جانب العمل الدولي 
مبعنى أن يكون هناك تعامل مع الشركات 
األجنبية الدولية وساعدني لتحقيق النجاح 
في ذلك وجود اللغة التي متكنني من التحدث 
معهم إضافة إلى وجود شبكة من العالقات 

هذا إلى جانب املتابعة املستمرة للعمل.
برأي��ك ع��الم يتوقف النج��اح في مهنة 

احملاماة؟
من خالل جتربتي الشخصية أقول ان 
النجاح في احملاماة يتوقف على كسب ثقة 
الطرف اآلخر والعمل بأمانة وإخالص من 
خالل دراسة احلالة دراسة واقعية وبعدها 
حتديد ما إذا كان احملامي قادرا على متابعة 

القضية أم ال. 
البعض يقول إن مهنة احملاماة دخلت في 

العمل التجاري فما رأيك؟
في احلقيقة جزء من عمل احملاماة يدخل 
في العمل التجاري ولكن هناك فرقا كبيرا في 
أن يكون التفكير باملادة وأن يكون في خدمة 
املوكل وال يعيب احملامي تقاضي أتعابه بعد 

كبار املستش���ارين القانونين إضافة إلى 
القرب من مسألة صنع القرار.

ملاذا لم تس��تمر في العمل احلكومي على 
الرغم من وجودك في مكان مهم جدا؟

احلقيقة العمل احلكومي لم يستهوني 
كثيرا ووجدت نفسي أميل إلى العمل احلر 
أكثر ألن���ه ال يتقيد بروتن معن وفرصة 
اإلبداع والتميز فيه أكبر والقرار فيه أسرع 
بكثير وعلى ض���وء ذلك قررت العمل في 

املهنة التي أعشقها وهي مهنة احملاماة.
حدثن��ي كي��ف كان��ت بدايتك ف��ي عمل 

احملاماة؟
بعد جتربة العم���ل احلكومي توجهت 
للعمل في مهنة احملاماة كما ذكرت لك فعملت 
مع احملامي مبارك املطوع وهو أخ وصديق 
غاليا ثم انتقلت للعمل مع االستاذ الفاضل 
عدنان العجيل ثم بعد ذلك قررت أن يكون 
لي مكتب خاص مع بعض الش���ركاء وفي 
هذه األثناء جاء االحتالل الغاش���م لتبدأ 
جتربة مريرة لن تنسى، علمتنا كيف يكون 
الدفاع عن الوطن وهو األمر الذي ال يعدله 

شيء.
ماذا عن فكرة تأسيس مكتب خاص وماذا 

وجدت في مهنة احملاماة؟
بعد أن حتررت الكويت وعادت األمور 
إلى ما كانت عليه جنحنا وهلل احلمد في 
تأسيس مكتب املشورة للمحاماة ووجدت 

أال تظن ان العمل النقابي قد يؤثر بشكل 
سلبي على الدراس��ة وكيف جتد الفرق بني 

اليوم واألمس على صعيد العمل النقابي؟
أعتقد أن العم���ل النقابي ال يؤثر على 
الدراس���ة إذا كان هناك تنسيق في الوقت 
وتنظيم في االهتمام���ات وجتربة العمل 
النقابي جتعل اإلنسان أكثر خبرة ودراية، أما 
عن الفرق بن العمل النقابي اليوم وما كان 
عليه في السابق فأجد أنه توسع بشكل كبير 

وأخشى أن يكون لتوسعه أثر سلبي.
ماذا عن رحلتك بع��د التخرج في جامعة 

الكويت؟
بعد التخرج في اجلامعة قررت العمل 
في مجلس األمة حيث وجدته مكانا مناسبا 
وبالفعل حصلت على فرصة عمل وحتديدا 
في مكتب رئيس مجلس األمة وكان وقتها 
محمد يوسف العدساني هو رئيس مجلس 
األمة وبدأت جتربتي الوظيفية األولى كباحث 
قانوني استمررت في العمل ملدة بسيطة 

جدا لكنني استفدت منها كثيرا.
حدثني عن أبرز االستفادات التي حصلت 

عليها من خالل جتربتك الوظيفية األولى؟
من أبرز االستفادات التي حصلت عليها 
خالل جتربت���ي الوظيفية األولى التعرف 
عن قرب على العمل السياسي واالحتكاك 
بأعضاء مجل���س األمة ومناقش���تهم في 
الكثير من األم���ور وايضا احتكاكي بأحد 

في البداية لو حتدثني بنبذة عن مشوارك 
الدراسي؟

في عام 1960م كانت والدتي في منطقة 
خيطان وفيها قضيت سنوات من الطفولة 
مع الكثير من األصدقاء إلى أن انتقلنا إلى 
منطقة اليرموك والتي فيها أغلب الذكريات 
أما عن دراستي فقد درست في روضة الربيع 
ثم االبتدائي في مدرسة معاذ بن جبل في 
خيطان وكذلك املتوس���طة وبعدها كانت 
مرحلة الثانوية في مدرسة األصمعي وهي 
الفترة األبرز في مش���واري الدراسي فقد 
رأيت أساتذة متميزين مثل جاسم املطوع 
ويوسف الرشيد ويوسف الصقعبي ولم 
يكن هناك مجال للتخاذل والكسل فاألجواء 

كانت صاحلة للعلم والتعلم.
أب��رز األنش��طة التي مارس��تها في تلك 

الفترة؟
بالنسبة لألنشطة والبرامج كانت لي 
بعض التجارب اإلعالمية من خالل منبر 
اإلذاعة املدرسية وكذلك محاوالت صحافية 
من خالل املجالت األسبوعية في املدرسة 
وفي املسجد وهذه احملاوالت ساهمت في 
صقل شخصيتي وأعطتني كما هائال من 
الثقافة بتوجيه ومتابعة من قبل األستاذة 

املشرفن على النشاط اإلذاعي.
ماذا عن دور األسرة في حياتك؟

ال شك في أن األسرة لها دور كبير في 
حياة اإلنس���ان وقد تأثرت كثيرا بوالدي 
رحمه اهلل حيث كان يشجعني على العمل 
احلر ويترك لي حرية االختيار ويتابعني 
بالنصح واإلرش���اد وكانت له رغبة بأن 
يراني طبيبا حت���ى أن أصدقاء الوالد لم 

يكونوا ينادونني إال بالدكتور.
في ظل رغب��ة الوالد ونداء األصدقاء أين 

اجتهت؟
كنت أستعد لدخول الطب ولذلك اخترت 
الدراسة في القس���م العلمي وجمعت من 
الدرجات ما يؤهلني لتحقيق رغبة الوالد 
لكنني اكتشفت بعد كل ذلك أنني ال أستطيع 
مواصلة املشوار فلم أجد نفسي في كلية 

الطب. 
يعتقد البع��ض أن االنتقال من تخصص 

إلى آخر فشل فكيف ترد؟
االنتقال من تخصص إلى تخصص ال 
يعتبر فشال بل قد يكون هو الطريق إلى 
النجاح وبالفعل هذا ما حصل فقد انتقلت 
من كلي���ة الطب إلى كلية احلقوق وهناك 
ش���عرت بنقلة نوعية لها أثر في حياتي 
ألنني وجدت الدراس���ة في كلية احلقوق 

تناسبني أكثر من دراسة الطب.
كيف كانت جتربة الدراسة اجلامعية؟

جتربة الدراسة اجلامعية كانت استكماال 
للمشوار التعليمي الذي يحتاج إلى جهد 
ومتابعة ومن أجمل أنشطتي في اجلامعة 
دخول العمل النقابي من خالل املشاركة في 
جمعية القانون في كلية احلقوق وكذلك 
من خالل املش���اركة ف���ي االحتاد الوطني 
لطلبة جامع���ة الكوي���ت فكانت جتارب 
أعطتني ثقة بالنفس وجعلتني قادرا على 
مخاطبة اجلمهور وأصبحت عندي عالقات 

احلميدان مترئسا احدى جلسات املجلس البلديواسعة.  )أسامة البطراوي(عبدالرحمن احلميدان يطلع الزميل ناصر اخلالدي على إحدى الصور


