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د.هنادي الحملي

ريم الوقيان

وحانت ساعة العمل

لنتعلم احلكمة 
من احلرس الوطني

الكويت عائدة 
رغم أنف احلاقدين

لقد حضرت يوم األحد الموافق 12/16 حفل افتتاح دور 
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع عشر 

لمجلس األمة، هذا اليوم التاريخي في تاريخ الكويت، لقد 
استمتعت بوجودي في قاعة عبداهلل السالم في هذه المناسبة 

التي حرصت على حضورها على مدى 40 سنة عند افتتاح 
دورات مجلس األمة، ولكن هذا االفتتاح كان مختلفا تماما 

ألنه في نظري عبر عن حقيقة مشاعر الكويتيين بقرب الفرج 
من المأزق الذي أوقعتنا فيه مجموعة اتخذت من الوطنية 

والحرص على الوطن أسلوبا يدغدغون به عواطف هذا 
الشعب الطيب الذي لم يتعود على مثل هذه المشاحنات وهذه 

الضوضاء وهذا القلق الذي يعاني منه كل إنسان كويتي.
لقد كان افتتاح هذه الدورة لمجلس األمة أمرا عظيما انفرجت 
فيها أساريرنا جميعا ورأينا صورة الممارسة الديموقراطية 
الحقيقية ألهل الكويت، هذه الديموقراطية الخاصة التي ال 

يشعر وال يحس بها أهل الغوغاء او المتاجرون بالوطنية، ألننا 
شعب تعودنا على التفاهم منذ ان أنشئت الكويت وتعودنا على 

الحوار، ولم تقع بيننا خصومة رغم كل الخالفات الن احدنا 
كان يقدر اآلخر ويتراضى معه وكان ذلك دائما هو األسلوب 

الكويتي في التعامل بين بعضهما البعض.
لقد رأينا بانوراما جميلة تعزف لحن المحبة واإلخاء والمودة، 

ابتداء من كلمة صاحب السمو األمير مرورا بكلمة رئيس 
السن لمجلس األمة مكمال إلى خطاب الحكومة وكأنهم جميعا 

يعزفون سيمفونية الحب والسالم والمودة الكويتية التي 
عشناها طوال تاريخنا.

كان شعورا جميال ان نعيش هذه اللحظات رغم تهديدات 
البعض بعرقلة مسيرتنا الديموقراطية، ولكن رغما عنهم 

مشينا ومشى الشعب الكويتي في طريق اإلصالح، في طريق 
المستقبل وفي طريق األمل لكويت جديدة ترفرف عليها أعالم 

األعياد واألفراح تفاؤال دائما.
وانتهت هذه اللحظات الجميلة، ولن نتمتع بمثل هذه اللحظات 
الجميلة إال إذا استطعنا ان نحول هذه اآلمال والطموحات إلى 

واقع عملي وبرامج تنفيذية في إطار خطة تنفيذية واضحة 
الن الكويت والكويتيين سئموا من الكالم ويريدون ان يروا 

االنجاز وتحقيق اآلمال والطموحات، لقد تهنا فعال طوال 
السنوات األخيرة في متاهات العراقيل والتشويش وتعطيل 

كل ما فيه تقدم وتنمية لكويت المستقبل وكل ذلك من 
اجل مصالح شخصية في اغلب األحيان وألغلب المؤزمين، 

معتبرين ذلك أسلوب عمل يهددون به الكويت دائما.
»ما علينا مما حصل« كما نقول دائما نحن أوالد اليوم، 

فالطريق أصبح مفتوحا وممهدا بطلبات أميرية ترسم طريق 
المستقبل وبطموحات حكومية وردت في خطاب الحكومة 

وبتأييد قوي من رئيس السن لمجلس األمة، وقد أصبحنا أمام 
فسحة كبيرة نحتاج فيها للعمل الجاد لتغيير المفاهيم السائدة 

وضرب كل من يحاول عرقلة هذه المسيرة بيد من حديد 
وال تهاون مع المقصر، وكما سمعنا من الجميع ان القانون 
يجب ان يسود والكل سواسية أمام القانون وعلى مجلس 

األمة والحكومة ان يغيرا القوانين والعراقيل التي أخرتنا حتى 
اليوم، وان يتطلع الجميع إلى عالم جديد كله تفاؤل وانجاز، 
وكله عطاء ينشغل بها الكبير والصغير كل في مكانه متخذا 

مسؤولية هذا الوطن الذي أعطانا الكثير وحان الوقت لكي 
نعيد له جزءا من هذا العطاء، وأنا على يقين ان العزيمة القوية 
هي األساس لكل نجاح، لقد عشت في الحكومة سنوات طويلة 

ولم أجابه بأي عراقيل لتنفيذ مشاريع النهضة الصحية في 
الكويت ولم أتغلب عليها.

 وكان مجلس األمة يتناغم معي وال يتنافر، إذا وضعنا أمامه 
المشاريع المستقبلية بوضوح وبأسلوب سهل سيتفهمها 

ويستوعبها الجميع مع اتباع قواعد األمانة والصدق في انجاز 
المشاريع، يكفينا ان نلوم بعضنا البعض وعلينا ان نعمل.

 وفي يوم االفتتاح رأيت هذه البانوراما أمامي الكل يحاول ان 
يتقن عزف اللحن المناسب النجاز هذه السيمفونية التي هي 

مستقبل الكويت. 
ويكفينا العتاب واللوم، وعلينا ان ننطلق إلى العالم الجديد بكل 

جرأة وأمانة نلبي نداء الكويت متمثال في نداء أميرنا، نسير 
على خارطة الطريق التي رسمها لنا بكل وضوح ومن دون 

أي لبس أو خطأ، ان ساعة االنطالق للعمل الجاد قد بدأت وال 
يجوز ان نتهاون او نغض الطرف عن كل مؤزم وكل معطل 

للمسيرة في طريق النجاح واالنجاز واألمن والسالم. ولتبق 
الكويت دائما همنا وحبنا وأملنا كبير في ان نجعلها كما كانت 

عروس الخليج.

ال انتمي الي تيار سياسي 
او جماعة فكرية ناشطة 
على الساحة السياسية 

فأنا متخصصة في 
التنمية البشرية والتطوير 
الوظيفي، تخصصي يحتم 
علي توثيق لحظات التعلم 
وتعميمها للنمو واالرتقاء 

بسجل الخبرات، لقد توقفت 
عند لفتة قيادية تستلزم 

توثيقها وذكرها بمعزل عن 
اي تأويالت سياسية او 

تفسيرات ملغومة لنزاهة 
الكاتب.

لقد تقدمت بورقة عمل في 
منتدى التطوير الوظيفي 

الخليجي الرابع عشر، تدور 
حول آليات تطوير قادة 

المؤسسات ومتخذي القرار 
في منظمات القطاع الخاص 
والحكومي والحظت رعاية 

رئاسة الحرس الوطني 
للمنتدى ضمن قائمة الرعاة، 
بل تعدت الرعاية المادية الى 

التواجد الفعلي في قاعات 
المنتدى، فلفت انتباهي 

عدد من الحضور من 
العاملين في الحرس الوطني 
بلباسهم العسكري في تجمع 
المختصين واالكاديميين في 

مجال التطوير الوظيفي.
استهللت كلمتي مستغربة هذا 

التواجد الكثيف ومثنية على 
تلك العقلية القيادية الدافعة 

لهذه الكفاءات العسكرية 
للتواجد والتعلم الحدث 

نظريات وتطبيقات التطوير 
البشري والوظيفي ووجهت 

كلمة تقدير في حق تلك 
المؤسسة العسكرية الواعية، 

وانتهى المشهد باستكمال 
تقديم ورقتي العلمية على 

الحضور، اال ان رحلة التعلم 
الشخصية بدأت.

تلقيت اتصاال من رئاسة 
الحرس الوطني يحدد مقابلة 

مع نائب رئيس الحرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد، 

وتمت مقابلته والسبب 
الوحيد لتلك المقابلة الثناء 

على الكفاءات الكويتية 
المشاركة في هذا المنتدى 

ولتأكيد تبني مؤسسة الحرس 
الوطني مفاهيم التطوير 

البشري والوظيفي وقناعات 
الشيخ مشعل االحمد بأهمية 
العنصر البشري في جميع 

المؤسسات مهما اختلفت 
اهدافها ومجاالت عملها.

ازددت استغرابا لذلك 
التواضع والفهم الواعي 

لطبيعة الرسالة التي نناضل 
من اجلها نحن المختصين 

واالكاديميين في ان االنسان 
يأتي قبل البنيان، وان التنمية 
والتطوير للكفاءات السلوكية 

والفنية والقيادية اسس 
استدامة النمو في المجتمعات 

والمؤسسات.
انتهت المقابلة بسماع كلمات 

بسيطة من قائد واع لم 
تختلف عما تعلمته في اشهر 
الجامعات العالمية ولم تختلف 
عن مضمون القراءات اليومية 

والحديثة في عالم االدارة 
التي يعج بها يومي.

اردت المشاركة في لحظة 
التعلم الشخصية، ان 

في الكويت عقوال واعية 
وقياديين، وبعيدا عن 

السياسة لهم نظرة ثاقبة 
لمحرك الحياة االول وهو 
االنسان وضرورة تنميته 

واالستثمار فيه، لنتعلم 
الوعي بقيمة البشر ولنترك 

الخالفات ونستهدف التنمية 
البشرية.

شكرا لرئاسة الحرس الوطني 
على نموذج قيادي بصير، 
وشكرا على كوب العصير 

والقهوة العربية اللذين قدما 
لي في هذه المقابلة، ويشهد 

اهلل انه لم يقدم لي شيء غير 
تلك االبتسامات والكلمات 

الطيبة والحكم االدارية من 
عقلية ادارية تعرفت عليها 
الول مرة كمواطنة كويتية 

وكمختصة في التنمية 
البشرية.. واهلل من وراء 

القصد.

كانت لحظة تاريخية عند دخول صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد قاعة عبداهلل السالم، حيث وقفنا 

للتصفيق الحار من قلب كل مواطن ومواطنة محب 
لهذا الوطن ورفعته، محب لولي أمره وقائده، استمعنا 
للخطاب التاريخي الذي أثلج صدورنا بوصولنا إلى بر 
األمان فهذه البداية الصحيحة النطالقة الكويت بروح 

جديدة ونهج جديد.
نبارك لرئيس مجلس األمة الجديد علي الراشد نيله 
ثقة اخوانه النواب وتوليه المسؤولية الكبرى وعودة 

للديموقراطية الحقة التي ننتظرها منذ سنين انحرفت 
ولكن بحنكة وسياسة قائدنا عادت إلى مرساها الطبيعي، 

عادت الديموقراطية بروح الشباب المتحمس الذي 
يتطلبه في هذه المرحلة، مرحلة إعادة ثقة المواطن 
الكويتي في الممارسة البرلمانية، فمصلحة الكويت 

تتطلب التعاون بين السلطتين والبعد عن التأزيم وذلك 
لمعالجة الكثير من القضايا التنموية التي يتطلع إليها أهل 

الكويت، فآمالنا كبيرة باإلصالح وتحقيق االستقرار في 
جميع المجاالت والتقدم ودفع عجلة التطوير للكثير من 

المشاريع العالقة منذ سنوات. 
من الفرية: الكويت عائدة رغم أنف الحاقدين، سترجعين يا 

كويت الدرة الخليجية التي طالما تغنت بك، سترجعين 
أحلى وأجمل وطن. 

رؤيةمن غير إحراج

رمييات

ذعار الرشيدي

م.غنيم الزعبي

د.نرمين الحوطي

هيا الفهد

القروض.. 
و»فيراري« 
لكل كويتي

هل نّقدر نعمة 
هذا الوطن 
اجلميل؟!

كلمة

إذا لم تستح

توطئة: تفقد احلكومة شعبيتها عندما 
تنسلخ عن الواقع، وتبدأ مبعاملة أفراد 

شعبها على أساس أنهم مجرد أرقام 
صادرة من رحم إحصائيات عقيمة.

>>>
وبعض الوزراء يعتبرون أفراد الشعب 

مجرد أرقام، قابلة للشطب والتغيير 
والتعديل واحلذف إذا ما استلزم األمر.

>>>
وزير املالية مصطفى الشمالي أمس وعندما 
أعلن رفضه إلسقاط القروض او فوائدها، 
قال معلال رفضه ان راتب الكويتي هو من 
اعلى الرواتب في العالم، متناسيا أو ناسيا 

ان تكاليف السلع الغذائية واالستهالكية 
بشكل عام والكمالية في الكويت هي 

األعلى في العالم أيضا، وهذا ما يسقط 
وبالضربة القاضية نظريته ونظرية 

حكومته في أن الكويتي يتمتع بدخل 
مرتفع، ولكنه وكعادة وزراء حكومتنا 
يرون اجلانب الذي يخدم تعليالتهم، 

وليحترق أفراد الشعب وليذهبوا إلى 
اجلحيم، فهم في نظرهم ليسوا بأكثر من 

أرقام مستوحاة من شهادات امليالد والوفاة 
التي تصدر يوميا.

>>>
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، أمتنى عليك وفي أول اجتماع لك 

بوزرائك ان تبلغهم بأن الشعب »زهق« من 
التصريحات، ونريد أفعاال توازي حجم 

التصريحات أو على األقل نصفها.
>>>

نقطة مهمة جدا يجب ان يعيها أي وزير 
هو أنه مت تكليفه باحلقيبة الوزارية خلدمة 

الناس، لذا على كل وزير يتلمس حاجات 
الناس ال أن »مين« عليهم بالراتب »العالي« 
الذي ما أن يأتي اليوم اخلامس من الشهر 

إال وقد طار.
>>>

سيقولون: »أنتم الكويتيني تتلقون رواتب 
عالية ولكنكم ال حتسنون التدبير«، رمبا 

هذه النقطة صحيحة في جزئية بسيطة 
منها وال أنكرها، ولكن نحن أفراد الشعب 
لسنا من يتحكم في أسعار املواد الغذائية 
ولسنا من رفعها إلى 3 أضعاف ما كانت 

عليه قبل عامني، ولسنا نحن من قام 
برفع اإليجارات 100% خالل فترة لم تتعد 

6 أعوام، وحتما لسنا نحن من أسقط 
البورصة، وال من أسس شركات ورقية، 

ولسنا من دفع مليارا لننقذ مجموعة 
شركات ورقية لصالح »جم نفر«، وبالتأكيد 
لسنا نحن وال أوالدنا أو أقرباؤنا وال حتى 

جيراننا من تلقى عليهم حلة املناقصات 
املليونية، فنحن الشعب الذي كان شعاره 
دوما وأبدا »احلكومة تفصل وحنا نلبس«.

>>>
توضيح الواضح: يسألني أحد األصدقاء العرب 
»معقولة ال متتلك سيارة فيراري.... وأنت 

كويتي... إذن متى ستتمتع بثروتك؟«، 
لم أجبه ولكنني أترك إجابة هذا السؤال 

للوزير مصطفى الشمالي.

نعيش في دولة يفقد كثير من الناس حياتهم 
في سبيل الوصول إليها والعيش فيها، 

يشهد على ذلك سكان الشريط الساحلي 
الكويتي احملاذي إليران، كل أسبوعني أو 

ثالثة يجدون جثة طافية على الشاطئ تعود 
ألحد الشباب اإليرانيني الذي حاول الوصول 

للكويت سباحة طمعا في العيش والعمل 
فيها.

ننتمي لوطن يبيع أغلب مواطني العالم )اللي 
وراهم واللي چدامهم( فقط لشراء ڤيزا 

الدخول إليه، يأتون والكثير منهم يعلمون 
أن عقود عملهم وهمية وأنه سيواجهون 
مصيرا مجهوال في هذا البلد الغريب، ال 

يهمهم ذلك فقط يريدون الدخول إليه. 
ومن أغرب حوادث التسلل لهذا البلد 

ما حدث قبل 5 سنوات حني قام رجل 
باكستاني بالتسلل إلى إيران ثم السباحة إلى 
العراق ومنها حاول التسلل برا إلى الكويت، 

لكن واجهه احلاجز الكهربائي الذي لسعه 
أول مرة ورماه بعيدا، ولكنه لم يستسلم 

بل أعاد الكرة مرة أخرى وهذه املرة أصيب 
بحروق سطحية على جلده ومتزقت 

مالبسه، لكنه حتامل على نفسه وجتاوزها 
ثم جاءته األسالك الشائكة والتي أحدثت 

جروحا عميقة في يديه ومع هذا لم يتوقف 
واجتازها، لكن حظه السيئ أوقعه في طريق 
دورية كويتية قامت بإلقاء القبض عليه، هذه 
فقط قصة واحدة من آالف القصص الغريبة 
عن محاوالت الدخول والعمل بهذا البلد من 
قبل غرباء يعتقدون أن الكويت هي جنة اهلل 

على األرض ويحسدون أهلها عليها.
وفي نفس الوقت أهلها في غم وهم دائم ال 
تكل وال تتعب ألسنتهم عن ذكر السلبيات 
في بلدهم والتشنيع به حتى أصبحنا مادة 

خصبة للفضائيات العربية متأل فترات بثها 
ببرامج وأخبار عن الكويت ومتلمل أهل 
الكويت، هل يعقل أننا ال نرى في وطننا 

ما يراه هؤالء األغراب الذين يبذلون الغالي 
والنفيس وأحيانا حتى أرواحهم من أجل 

الدخول إليه.
٭ نقطة أخيرة: وطننا جميل ونحن 

محظوظون باالنتماء إليه ومهما كانت 
اخلالفات واالختالفات احلاصلة بيننا يجب 

أال تغلق عيوننا وعقولنا عن نعمة هذا 
الوطن اجلميل.

أهدي الس��الم مل��ن ف��ي اهلل أحبنا
ألحس��ن الن��اس أخالقا وإحس��انا
محمل��ة من��ي  دع��وة  ه��ذه 
ف��ي ه��ذا الي��وم أزاهي��ر وريحانا
ارف��ع قدره��م وامنحه��م  الله��م 
م��ن فضلك الف��وز والتوفيق أزمانا
الله��م زده��م مكانة ح��ني يركعون
يرفع��ون وزده��م محب��ة ح��ني 
وزده��م إخالص��ا حني يس��جدون

وزدهم توفيق��ا في كل ما يصنعون 
جع��ل صباحك��م خي��را وس��عادة
كلمة قد تكون صادقة وقد تكون عكس 

ذلك، ولكن في غربة اإلنسان يعلم من هو 
الصادق ومن سقط عنهم قناع الزيف، 

ذلك ما تعلمته من غربتي من أناس كانوا 

يغدقون علي الكثير من الكلمات للسبيل 
إلى املنفعة وأناس أكثروا من الكلمات التي 
احتاجها في أوقات الضيق، تلك هي الكلمة 

تضمد اجلروح وتبعث األمل في نفوس 
البشر، فمن يبخل بها يجهل حروف الكلمة 

ومعانيها. 
إن اهلل- عز- وجل عندما أنزل على احلبيب 

املصطفى أولى آيات القرآن كانت تبدأ بكلمة 
»اقرأ« القراءة للكلمة وفهم معانيها وإطعام 

الغير بها، فكيف ال ندرك معنى الكلمة 
ونحن نردد خير الكلمات ما كتبت في 

القرآن الكرمي على مدار اليوم في صالتنا 
ودعائنا، فإذا العزيز اجلليل أنعم علينا 

بنعمة الكلمة فكيف يا بني البشر تبخلون 
بها؟!

الكلمة هي السبيل للمعرفة وحروفها هي 
معنى احلياة، فرسولنا الكرمي ژ أوصانا 
بالسالم وحتية اآلخر فمن ينسى حديث 
املصطفى ژ عندما قال: »أفشوا السالم 

بينكم« أي حث على تهذيب الكلمة من أجل 
السالم، فالكلمة هي السالم واحملبة، قد 
تكون الكلمة بسيطة ولكن يكون مغزاها 
لآلخر أغنى من أي شيء، فكيف يا من 
تدعون احملبة واألخوة وأنتم ال تفقهون 

حروف الكلمة؟ 
كلمة وما تنرد: 

ويك��ون س��ردك نفخ��ة عط��ر
ك��ي يستس��يغه كل من نش��قه 

ب��ادرة وكل  ال��كالم  طي��ب 
متفق��ه للخي��ر  ني��ة  ف��ي 

حقا إذا لم تستح فافعل ما شئت، لألسف 
هذه هي حال البالد في الفترة األخيرة، 
مخالفات جسيمة على جميع األصعدة.

إذا جئت للمرور فهناك الغريب الذي ال 
يستحي فيخالف أكثر مما يخالف املواطن 

في اخلروج على قانون املرور والتجاوزات 
اجلسيمة التي ميارسها علنا دون خشية 

قانون. وهناك املواطن الذي تربى على عدم 
احترام القوانني فخالف أيضا. األول يجب 

سحب اإلجازة ملدة ال تقل عن العام، والثاني 
يجب أن يُعاقب حسب فعلته دون استجابة 

لواسطة.
عدم احلياء في ارتكاب فعل مشني يدل 

على تربية غير سوية عاشها املخالف كما 
يدل على عدم خشية اهلل، فكل ما نتصرفه 
يدل على حسن الدين وسالمة التربية، فهل 

يقبل الفرد أن يطعن في دينه وتربيته؟
عندما ملسنا املظاهرات في الفترة األخيرة 
فهي أيضا تصب في ذات الدربني، الدين 

والتربية، وإال ما تفسير مخالفة ولي األمر 
والتطاول عليه وإن أخطأ في نظرهم؟ وهل 

من املعقول أن يتطاول االبن على أبيه إذا 
اختلف معه في وجهات النظر؟

هل من املعقول أن جتر البالد ملواطن الفتنة 
إذا أحسنت تربية املواطن، وسلم دينه؟ هل 

من املعقول أن يسرق ويرتشي إذا عرف 

نهي اإلسالم عن السرقة والرشوة؟ هل 
تربى الفرد تربية سليمة في حب الوطن؟

ولد عندنا من يطلب راتبا دون عمل ودون 
التزام بالدوام.. من يكثر من املرضيات 

دون إحساس بالذنب، من يأخذ القروض 
املتتالية ألسباب واهية ثم يطلب إسقاطها، 
من يخالف املرور ويقتل النفس التي نهى 

اهلل عن قتلها حتت بند اخلطأ محتميا 
بعباءة نائب، كل ذاك وأكثر يدل على ضعف 
الدين وسوء التربية، إن األمور وصلت حلد 

ال يطاق إذا حتدثنا عن السببني السابقني 
فاملجلس مبن فيه من بعض النواب يكون 

السبب الثالث، وإذا لم تستح.

Waha2waha@hotmail.com

www.leeesh.com

nermin-alhoti@hotmail.com

kalematent@gmail.com
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