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محمد خالد الياسين

دور االنعقاد الرابع 
وانتخابات 2017

أنعم اهلل على اإلنسان بنعمة 
النسيان، ورغم هذه النعمة 

تترسخ في الذاكرة قضايا من 
غير املمكن جتاهلها او نسيانها 

على األقل ملدة سنوات، خاصة اذا 
تعلقت هذه القضايا بأمور حياتية 

تتعلق مبستقبل وطن وأبنائنا 
وأحفادنا، وفي هذه القضايا 

صعب ان ينسى اإلنسان. 
انقضى دور االنعقاد الرابع 

للبرملان وأسابيع قليلة تفصلنا 
عن الدور االنعقاد اخلامس 

التكميلي، لتعيش الكويت بعدها 
عرسا دميوقراطيا محل فخر 

واعتزاز جلميع الكويتيني، الكمال 
هلل وحده ولكن من املهم ان يؤدي 
عضو مجلس األمة واجبه الوطني 

وما تعهد به امام أبناء دائرته 
ووطنه، الن يوم احلساب سيكون 

من خالل انتخابات نزيهة سرية 
يقول فيها املواطن رأيه في ممثله 

بالبرملان مبطلق احلرية، مجلس 
األمة في دور االنعقاد الرابع من 
املمكن ان يكون قد اخطأ، وهذه 
شيم من يعمل فالبد ان يخطأ، 
ونعم شاهدنا األيام اللي طافت 

اخلالفات الشديدة »االكشن« في 
املجلس من قبل بعض النواب 
الذين يريدون يلفتون االنتباه 
وجذب األضواء لغرض »الشو 

اإلعالمي« والتكسب االنتخابي، 
ورأينا قاعة عبداهلل السالم بعد 
أن حتولت إلى حلبة مصارعة 

إثر تبادل عدد من النواب رمي 
»العقل« و»النعل« باجتاه بعضهم 
البعض، لكن بشكل عام ال ميكن 
ان نتجاهل بعض اإلجنازات التي 

تستحق ان ننظر إليها بتمعن 
وبعد نظر النعكساتها اإليجابية 

على حاضر البالد واملستقبل 
السياسي، وهناك اكيد نواب 

جهودهم واضحة باملجلس 
واداؤهم كان جيدا. 

بال شك يحسب للبرملان في 
دور االنعقاد الرابع قوانني مهمة 
ومنها تراجع مكامن الهدر املالي 

الى النصف وكسر االحتكار 
التجاري بإقرار قانون الوكالت 

التجارية، وهناك قانون لألحداث 
بنقلة جديدة في التعامل اجلنائي 

مع األحداث من اجلزاءات 
العقابية الى العالجات االجتماعية 
والتربوية، وكذلك قانون الرعاية 

االجتماعية للمسنني الذي منح 
مزايا عديدة، ولذوي االحتياجات 

اخلاصة قوانني كثيرة، وقانون 
البلدية واحلماية الفكرية وقانون 

الرياضة والقوانني العسكرية، 
واقرار جملة من القوانني األخرى.

من خالل خبرتي البسيطة 
املتواضعة وحرصي مثل غيري 

من املواطنني على املتابعة والرصد 
بل والنقد، ال أبالغ حينما أقول 

أداء مجلس األمة خالل دور 
االنعقاد الرابع نوعا ما جيد، فعال 
هناك بعض اإلجنازات مشهودة، 
فكم من اإلجناز يستحق اإلشادة 
والتوقف أمامه باحترام، فمن ال 

يشكر الناس ال يشكر اهلل.
اما اآلن فأمام املجلس دور 

تكميلي قادم، اعتبر هذا الدور 
فرصة قد ال تعوض لكي يكملوا 

باقي اإلجنازات ومشاريع 
بقانون، ويثبت أعضاء املجلس 
أنهم يعملون بجدية واخالص 

من أجل الكويت ومستقبلها 
ولألجيال املقبلة، وأكيد األيام 

متضي سريعا وأسرع مما نتخيل 
جميعا، وسيجد النائب نفسه 

امام ناخبيه ليقدم كشف حساب 
عن جميع إجنازاته في مجلس 
األمة وما قدمه للمواطن، امام 
اي نائب فرصة اخيرة ليكون 
اجنازه وعطاؤه مقدمة لفوزه 

لدورة نيابية جديدة يخدم من 
خاللها وطنه، وخصوصا بعد 

اإلعالن مبشاركة أغلب املقاطعني 
في االنتخابات القادمة 2017، ومن 
املتوقع ازدياد أعداد املشاركني في 

العملية االنتخابية املقبلة، وفي 
ظل الصوت الواحد باالنتخابات 

وباملشاركة األولى لكثير من 
املقاطعني سيكون بوجهة نظري 
املشهد السياسي جديدا ليشهد 
مرحلة جديدة من تاريخ العمل 

السياسي في الكويت وباعتقادي 
سيكون هناك تغيير قد يصل الى 

60% من تركيبة املجلس احلالية 
وللشباب النصيب األكبر، نسأل 

اهلل التوفيق ملن يضع الكويت 
بنصب عينيه ويخاف اهلل في 

الكويت ومصلحة املواطن.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من 

كل مكروه.

hassankuw@hotmail.com

gstmb123@hotmail.com

زبدة احلچي

طارق بورسلي

وداعا صاحبة اجلاللة.. كان هو املقال 
األخير لألخ العزيز الكاتب الكبير 

سامي عبداللطيف النصف، والذي 
احزنني كثيرا، ولم استطع أن اتقبل 

رحيل حروفه ما جعلني اكتب هذا 
املقال.

لألمانة.. بوعبداللطيف هو ليس 
مجرد كاتب بقدر ما هو مفكر ومعلم 

ومحلل خلفايا األحداث ودهاليزها 
الراهنة واملستقبلية، حتى اننا دائما 

ما نتعلم منه املنطق واحلجة والقدرة 
على اإلقناع، ناهيك عن احترامه 

للرأي اآلخر، وتكييف فلسفة 
الدميوقراطية احلقيقية التي نطمح 

اليها. 
بوعبداللطيف »اهلل يحفظه« كان 
ومازال يعد ابرز مرجع سياسي 

وثقافي واجتماعي على الساحة سواء 
على املستوى احمللي او اإلقليمي، 

فعندما نقرأ كتاباته جندها غنية 
بالثقة، والتمكن من شرح األحداث 

ومعاجلتها بطريقة عقالنية تتناسب 
مع الواقع، وأجمل ما في قلمه أن 

منطقه ال يعتمد على الشو اإلنشائي 

كغيره من مدعي الثقافة واملعرفة، 
ففي كل جوالته جتده يسطر لنا 

احلقائق باألدلة والبراهني واملنطق 
والعقل بعيدا عن أي تأثيرات 

شخصية وشخصانية، وهذا ما جعل 
قلمه حرا على مدى أربعة عقود من 

الزمن. 
في كل حروفه التي يكتبها جتد 

الدعوة للوطنية حاضرة والدعوة 
إلى التمسك بوحدتها هي من أبرز 
أهدافه، واجلميل خطه املتمكن في 

تقدمي النصح ألصحاب القرار، 
والذي دائما ما يتسم بالصدق 

والعقالنية والرقي بعيدا عن وقاحة 
التجريح التي نراها اليوم تتسيد 

الساحة، حتى اذا نظرنا إلى خطابه 
إلى املجتمع جنده ينطلق بصراحة 

متناهية حتى أنه يهتم برسم لوحته 
بريشة وطنية حتمل وجتمع جميع 
أطياف املجتمع من دون متييز، لم 

أجده يوما من دعاة املصالح، وأخالقه 
حتكي واقعه فرغم ما تعرض له من 

ظلم، لم يلجأ الى وسيلة االنتقام من 
اجل مصاحله الشخصية، ألنه مؤمن 

بأن الوطن أهم ممن ظلموه، وكانت 
جوالته لكشف احلقائق تأتي بنشر 

األدلة وبالوسائل القانونية السترداد 
حقوقه من دون بهرجة في نقل 

املظلومية لساحة املعركة، وهذا ما 
يؤكد على احترامه لدولة املؤسسات 

والدعوة لثقافتها.
تعلمت منه كمتابع وقارئ، املنطق 

والرقي في الكتابة، وكسبنا منه 
الثقافة وأسلوب احترام اآلخرين 
ممن يختلفون معه، وأدركنا منه 
واقع الثقة في احلوار، فضال عن 
استمراره في الدعوة الى التعزيز 

للروح الوطنية واهتمامه بضرورة 
التطوير املجتمعي على جميع 

املستويات، فمن قلمه نأخذ الرأي 
واملنطق والتاريخ والعبرة واحللول.

أخيرا.. أرجوك يا »بوعبداللطيف« أال 
متنع القراء من فكرك وقلمك الرائع، 

فالكتابة رسالة نحتاجها في هذا 
الزمن اكثر من اي وقت مضى، فاعلم 
أن فكرك اصبح حقا من حقوق القراء 
وحقوق الوطن.. فننتظر عودة قلمك 

الراقي.. لنفرح. 

البد ان استهل مقالي هذا بشكر 
وافر ممتد لرجال االمن في وزارة 
الداخلية لتمكنهم من ضبط ثالث 

خاليا بعدد من املتهمني الذين 
يعملون مع تنظيم داعش أخطر 
تنظيم ارهابي على وجه األرض 

اليوم، التنظيم الذي ال يضرب اال 
في بالد املسلمني وال يختار اال 
افضل األشهر وأكرمها عند اهلل 

ليقوم بعملياته القذرة خاصة في 
الكويت او الشقيقة الكبرى اململكة 

العربية السعودية.
تنظيم داعش خطورته ال تكمن 
في انه يتحرك كاألفعى في بالد 
املسلمني. بل ان خطورته تكمن 
في انه ال يختار اال أطهر البقاع 

فال يختار اال مسجدا او دار عبادة 
او أماكن آمنني، وأطهر البقاع 

التي استهدفها التنظيم اإلرهابي 

التفجير قرب احلرم النبوي 
الشريف في املدينة املنورة والذي 

متكن رجال األمن السعودي من 
احباط العملية والقضاء على 

اإلرهابي.
اي تنظيم هذا وأي معتقد الذي 

ال يرى باسا في استهداف محيط 
احلرم النبوي، وأي تنظيم هذا 

الذي ال يستهدف اال الركع السجود 
في املساجد، وأي تنظيم هذا الذي 
يقطع صالت الرحم بالذبح والقتل 

غدرا وبأبشع الصور؟!
الضربات االستباقية ضد هذا 

التنظيم واملنتمني له واملتعاطفني 
معه والتي قام بها رجال األمن 

بوزارة الداخلية بقيادة وإشراف 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد هي عمليات 
أمنية نوعية تستحق اإلشادة، 

وتستحق منا الشكر لكل رجال 
األمن املشاركني في تلك العمليات 

النوعية التي وحتما ستعقبها 
عمليات أخرى ولم تتوقف، ليثبت 
لنا رجال األمن انهم العني الساهرة 

والذراع الطولى للذود عن حمى 
امن الوطن، وعلينا ان نلتف حول 
قيادتنا وان نشد على ايدي رجال 

األمن في عملياتهم، وان نترك اللوم 
واخلالف واالختالف جانبا، فلم 

يعد هناك مجال للمزايدة السياسية 
في مثل هذه العمليات، فالرأي شيء 

واملزايدة السياسية شيء آخر، 
فنحن كلنا في مركب واحد، وعدونا 
واضح وبني بيان الشمس في رابعة 

النهار.
كلمة اخيرة: عيدكم مبارك وكل عام 

وأنتم بخير وأعاده اهلل علينا باليمن 
والبركات وتقبل طاعتكم. 

سامي 
عبداللطيف 
النصف.. أرجوك!

ضربات
تستحق اإلشادة

شرارة قلم

سلطنة حرف

هل سمعت عن مشروع »اجعل من القهوة دعوة«؟ أو 
مشروع »ممكن أقول كلمة«؟ أو مشروع »صورني واسمع 

مني« أو مشروع »عمل خيري عائلي«، فهذه مشاريع صيفية 
من أجل نشر اخلير واملنفعة ونشر اإلسالم املعتدل بطريقة 

ذكية وجميلة. 
فمشروع »اجعل من القهوة دعوة« عبارة عن ذهاب مجموعة 

من الشباب إلى القهوة واجللوس فيها للحديث والتعرف 
على اآلخرين، ومن خالل احلوار واحلديث يوصل لهم 

املتحدث رسالة طيبة عن اإلسالم أو يذكرهم بفريضة أو 
سنة نبوية بطريقة حوارية وجميلة، وأعرف الشاب الذي 

طبق هذه الفكرة بالصيف، وكانت لهذه التجربة نتائج طيبة 
وإيجابية.

أما مشروع »ممكن أقول كلمة« فقد ابتكره مجموعة من 
الشباب ليعالج مشكلة التشويه احلاصل لإلسالم واملسلمني 
من خالل وسائل اإلعالم أو األعمال التفجيرية لقتل األبرياء 

باسم اإلسالم واملسلمني، وتقدمي املسلم للعالم كأنه »مصاص 
للدماء« وليس على أنه »رحمة اهلل من السماء«، ففكرة 

املشروع تقوم على أن يقف مجموعة من الشباب في الدول 
األجنبية ويحملون الفتة أو يطبعون على مالبسهم عبارة 

مكتوب فيها »ممكن أقول كلمة«، فكل من يقرأ العبارة 
يسألهم: ما كلمتكم التي ترغبون في أن تقولوها حتى 

نسمعكم؟ فتكون اإلجابة عبارة عن معلومة عن اإلسالم مبا 
يتناسب مع ثقافة املجتمع وعاداته وتقاليده، وأعرف من 

طبق هذه الفكرة أن نتائجه كانت إيجابية.
أما مشروع »صورني واسمع مني« ففكرة هذا املشروع هي 
استثمار حب السائح للمعلومات عن البلد الذي هو فيه، فلو 
رأيت سائحا يصور »سلفي« أو يبحث عمن يصوره فبادر 

بتصويره، وافتح معه حوارا حول املعلومات التي تعرفها 
عن تاريخ املكان، أو نظرة اإلسالم للسياحة أو أي معلومة 

تفيده ليتعرف على اللغة العربية أو العادات والتقاليد العربية 
أو حدثه عن اإلسالم، وقد جربت أنا شخصيا هذه الفكرة 

وكانت نتائجها مؤثرة جدا، ألن السائح يحب االستماع 
للمعلومات عن املكان الذي يذهب إليه أو البلد الذي يزوره، 
وهذه فرصة كي نقول له معلومة من خاللها ننشر سماحة 
اإلسالم وعدله فنكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد.

أما مشروع »عمل خيري عائلي« ففكرته أن جتتمع األسرة 
في الصيف على مشروع خيري يعملونه في أي دولة 

يسافرون اليها، فلو كانت دولة عربية فيشاركون في عمل 
كسوة للفقير أو مساعدة يتيم أو زيارة مركز خيري مميز 
للتعرف على أنشطته، ولو كانت الدولة أجنبية فيشاركون 

في احتفال للمسلمني اجلدد، أو يقومون مبشروع خيري مع 
أحد املراكز اإلسالمية، وأنا أعرف عائلة إذا قررت أن تسافر 

لبلد أجنبي تأخذ معها نسخا من ترجمة القرآن بلغة البلد 
الذي يسافرون إليه بالصيف ويهدونها لكل من يتعرفون 

عليه.
فال جتعل صيفك ميضي بالنوم والطعام وعدم اإلجناز، بل 

اجعل صيفك إضافة لك في حياتك وعمرك، وكما قيل إذا 
لم تزد على الدنيا شيئا كنت أنت زائدا عليها، فضع خطتك 

الصيفية سواء كنت في بلدك أو مسافرا للخارج، فاملهم 
هو أن حتدد هدفك وتعرف ماذا تريد أن تنجز حتى تكون 

سعيدا، وحدد املجال الذي تود أن تنجزه سواء كان تعليميا 
أو صحيا أو دينيا أو ترفيهيا، وهذه املشاريع األربعة التي 

طرحتها كنموذج ومثال يفتح لك آفاق التفكير ملشاريع 
مشابهة لها أو مختلفة عنها تتناسب مع اهتمامك وميولك.
فحتى تكون حقيبة سفرك مميزة احرص أن تضع فيها 

مشروعا كما تضع فيها أغراض السفر، وإني أعرف رجال 
يطبع بطاقات بلغة البلد الذي يسافر إليه فيها تعريف 

مختصر عن اإلسالم وروابط ملواقع إلكترونية تتحدث عن 
اإلسالم بلغة أهل البلد الذي يسافر إليه، وكلما ركب سيارة 

لألجرة أو تعرف على موظف بالفندق أو مبحل، عرفه 
بنفسه، ومن أي بلد هو، وأخبره مبعلومة عن بلده ودينه 

ثم يهديه هذه البطاقة الصغيرة والتي فيها إمييله ومعلومات 
مختصرة عن اإلسالم، يقول لي هذا الرجل: وقد دخل في 

اإلسالم أكثر من شخص بهذه الفكرة التي أنفذها كلما أردت 
السفر.

جودة التنمية البشرية والتعليم من أهم املقاييس التي يتم 
من خاللهما التعرف على سير الدول، وهل هي تتجه نحو 

األمام أم للخلف، فبالنسبة لدولتنا الكويت فقد تراجعت 
بشكل ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية عامليا في العام 

املاضي 2015 حيث وصلت للترتيب السادس عربيا.
وقد ينبهر البعض بهذا الترتيب ويراه جيدا لكن لو علم 

هؤالء أن ترتيب الكويت في العامني 2008 و2009 كان 
األول عربيا، أليدوا وجهة نظرنا التي تبني أن هناك تراجعا 
ملحوظا فيما يتعلق بالتنمية البشرية. وبناء على هذا من 
حقنا أن نسأل لنفهم ولنتعرف على األسباب التي جعلت 
الكويت تتراجع بهذا الشكل املخيف، في التنمية البشرية، 
وفيما يخص األوضاع التعليمية في الكويت جند أن الكل 

يشهد بتدني مستوياتها وأيضا من حقنا أن نسأل ملاذا 
تصدرت قطر الدول العربية كافة على مستوى جودة 

التعليم عامليا حسبما جاء في التقارير الدولية عن العام 
2015 بينما حلت الكويت في مرتبة غير الئقة، رغم أن 

امليزانية التي تنفقها الكويت على التعليم تتعدى مبراحل 
ما تنفقه قطر على تعليمها مع الفارق في تعداد السكان 

بني البلدين؟ ألم يستدع التأخر في مجالي التنمية البشرية 
والتعليمية أن نقف مع أنفسنا لنضع النقاط على احلروف 

حتى يتأتى احلل الناجع ملشاكلنا؟ والسؤال هنا: ملاذا ال 
نستفيد من جتربة قطر التعليمية وكذلك جتربة سنغافورة 

التي فازت باملركز األول عامليا في ترتيب افضل الدول 
من حيث اجلودة التعليمية، حتى يتم نهضة التعليم في 

الكويت؟
كتبت هذه املقالة وأنا أشعر مبرارة ألن مسيرة الكويت 
التعليمية سبقت قطر وسنغافورة بعقود غير قليلة ألم 

تكن أول مدرسة نظامية في الكويت عام 1913؟! عموما في 
األخير نقول إن املخرج الوحيد إلنقاذ التعليم في الكويت 

هو السير على خطى سنغافورة وقطر ولنتعلم منهما كيف 
قضتا على الفساد في منظومتهما التعليمية وما اخلطط 

واإلستراتيجيات التي وضعتها هذه الدولة وتلك لالهتمام 
بالتعليم بشكل عام مبا يدخل فيه إصالح املناهج واملعلم 

وكل ما يخص العملية التعليمية، ونسأل اهلل العافية. 

@drjasem

Majedaburamya@hotmail.com

د.جاسم الطوع

المحامي ماجد أبورمية 

كيف تكون
حقيبة سفرك مميزة؟

االستفادة من جتربتي
قطر وسنغافورة التعليمية

جتارب حياتية

إشارة

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي 

حسن الهداد الشمري

لم يستطع رئيس الوزراء املغربي 
»عبداإلله بن كيران« مغالبة دموعه 

فأجهش بالبكاء على الهواء في 
تعليقه التلفوني التلفزيوني على 
اجلرمية التي وقعت قرب احلرم 

النبوي الشريف في املدينة املنورة 
قبل أسبوع، ولم يُتم املكاملة 

وأنهاها مضطرا، بعدما اختنق 
صوته بسبب بكائه.

مشاعر إنسانية نبيلة تستحق 
التقدير، وتوقير صاحبها، 
وااللتفات إلى نبله، ورقة 
أحاسيسه، وسمو أخالقه.

ورغم استقبال الكثيرين ملشاعره 
الفياضة وإنسانيته بالتعاطف 

واإلشادة والتقدير، فإن قلة عابثة 
ناقصة الضمير أو رمبا معدومته، 

راحت تستهزئ بذلك الدمع، 
وتستصغر تلك األحاسيس النبيلة 

التي أبداها الرجل، ومستنكرة 
دموعه وبكاءه على ضحايا احلرم 
النبوي الشريف، وراحت تعايره 

ببكائه على شهداء احلرم دون 

غيرهم.
وفتحوا له صفحات ضحايا 
حوادث أخرى، سائلني إياه 

باستخفاف: ملاذا لم تبك على 
ضحايا احلادثة الفالنية، واألخرى، 
والثالثة، وهكذا أقاموا سرادق عزاء 

ودعوه للبكاء!
هل بإمكان اإلنسان الوقور 

والصادق التحكم في دموعه؟ 
وهل دموعه أو بكاؤه، فعل 

إرادي يتحكم هو فيه؟ أم أنه 
فعل الإرادي، وليس من السهل 

السيطرة عليه؟!
هل يذرف اإلنسان دمعه ساعة 

يشاء، ويكفه ساعة يشاء، إذا ما 
كان هذا الدمع صادقا، وليس دموع 

متاسيح، تذرف لغرض وتكفكف 
لغرض؟!

ومن أخبر أولئك الشامتني أنه لم 
يبك على ضحايا احلوادث التي 

ذكروها، وما أدراهم أن الرجل لم 
يبك؟ وهل يتعني عليه إذا ما تأثر 
من جرمية نكراء خلفت ضحايا، 

أن يدعو كاميرات التلفزيون 
والصحافة لتشهد دمعه وبكاءه؟!

ما أسخف أولئك املتصيدين 
املتربصني الذين ال يستطيعون 

السمو بأنفسهم حتى في 
املواقف اإلنسانية النبيلة. والذين 

يقدمون شماتتهم قبل تعاطفهم 
وإنسانيتهم.

إن ضحايا اإلرهاب الذين يصرعهم 
املوت املجنون، لهم املكانة نفسها، 
ولهم التعاطف نفسه في نفوسنا، 
وحزننا موزع عليهم بالتساوي، 

أينما كان موقع قتلهم، وأيا ما 
كان انتماؤهم العقدي أو العرقي، 

وألن »ابن كيران« رجل ملتزم 
دينيا، فهاله أن تطاول نار اإلرهاب 
مسجد رسول اهلل ژ في مدينته 

املنورة، فهي جرمية مزدوجة، 
ففضال عن ضحاياها، تأتي قدسية 

املكان الذي وقعت فيه، ورمزيته 
الدينية لدى عموم املسلمني، فكيف 

إذن برجل متدين متثل له املدينة 
املنورة قدسا مقدسا؟!

ترشيد
البكاء

بال قناع


