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 ذعار الرشيدي

البابطني 
و»غينيس« والثقافة 

الديبلوماسية
مؤسسة جائزة سعود 

عبدالعزيز البابطني متتلك 
رقما قياسيا لم تسجله 

موسوعة غينيس في أي 
من إصداراتها رغم انه 
إجناز تاريخي أدبي لم 
يحدث أو يحصل في 
تاريخ العالم ال القدمي 

وال احلديث وال في أي 
بلد من بلدان العالم، 

فقد أصدرت املؤسسة 
»الكويتية« غير الربحية 
معجما للشعراء العرب 

ضم بني دفاتره أكثر 
من ٣٠ ألف شاعر 

من مختلف العصور 
واحلقب، وهو أمر لم 
يتحقق تاريخيا ألي 

إقليم أو قارة أو ثقافة في 
العالم أجمع وال حتى في 
الصني بلد املليار نسمة.

هذا اإلجناز عرفته 
مصادفة من العم األديب 
الشاعر عبدالعزيز سعود 

البابطني في حديث 
جانبي ساقته الصدفة 

ال أكثر، وككاتب دوري 
أن أورده كما وصل لي، 
لكن ماذا عن مؤسسات 

الدولة الثقافية واإلعالمية 
التي حصل هذا اإلجناز 

العظيم لديها وفي أرضها 
منطلقا نحو العالم اجمع.

لألسف هذا اإلجناز، 
وأعني معجم الشعراء 

الذي تصدره املؤسسة، 
لم يلق االلتفات الرسمي 

املناسب، وليس هذا 
فقط هو اإلجناز األدبي 
التاريخي الضخم لهذه 

املؤسسة التي تدخل 
اآلن عامها الثالثني في 
خدمة الكويت ثقافيا، 

فهناك أيضا »الكويتي« 
الشاعر عبدالعزيز سعود 
البابطني صاحب املؤسسة 

التي حتمل اسمه هو 
صاحب الفكرة العاملية 

لتدريس »السالم« كمادة 
دراسية ستدرس وتعتمد 
كمنهج في أكثر من ١٠٠ 

جامعة في مختلف أرجاء 
العالم بعد أن قدم الفكرة 

بشكل ذاتي في خطابه 
باألمم املتحدة ممثال عن 
الكويت بشخصه وهو 

املقترح الذي حاز موافقة 
وتأييد جميع الدول، 

لنكون بذلك وبعد هذا 
اإلجناز الدولة الوحيدة 

في تاريخ العالم احلديث 
التي صدرت فكرة أن 

يتحول السالم إلى مادة 
دراسية.

أنا هنا ال أدعو إلى شيء، 
لكن على األقل مؤسسة 
بهذا احلجم وهذا العطاء 

والتمدد الثقافي، وهي 
مؤسسة غير ربحية، 

تلتفت إليها املؤسسات 
احلكومية الثقافية 

ومتنحها مساحات أوسع 
من االهتمام إعالميا 

وثقافيا، خاصة أن ما 
منحته من سمعة ثقافية 
للكويت أكبر مما توفره 
تلك املؤسسات وبشكل 

يتجاوز كل احلدود 
العاملية بل حتولت بشكل 

غير مباشر إلى ذراع 
ديبلوماسية ثقافية 

لبلدنا، أال يستحق هذا 
اهتماما حكوميا والتفاتا 
حكوميا ملؤسسة محلية 

غير ربحية متكنت 
بواسطة رؤية صاحبها 
من أن تنتشر وتكون 

أهم مؤسسة ثقافية 
عربية في العقدين 

املاضيني.
توضيح الواضح: الشاعر 
األديب عبدالعزيز سعود 

البابطني.. شكرا لك 
وشكرا منك وشكرا 
عليك... فقبلك كانت 
مجلة العربي ذراعنا 
الثقافية إلى أشقائنا 

العرب، واآلن حلت محلها 
مؤسستك بإصداراتها 

وفعاليتها. 
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د. وفاء الحشاش

الشيخ د.أحمد حسين محمد

هناك منح ربانية إلهية قد ال نعيرها اهتماما، رغم أننا 
نلمسها يشكل يومي ومتكرر، ومن هذه النعم على 
سبيل املثال ال احلصر نعمة النوم، التي تفضل بها 
املولى، عز وجل، علينا، فكانت من جميل لطفه بنا 

ورحمته علينا.
وقد ذكر اهلل جل في عاله هذه النعمة في آيات عديدة 

في محكم آياته، وبنّي فضلها، وعظيم امتنانه علينا بها، 
فقال تعالى )وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم 

ُسباتا وجعل النهار نشورا.. الفرقان: 47(، وقال أيضا 
)اهلل يتوفى األنفس حني موتها والتي لم متت في 

منامها فيمسك التي قضى عليها املوت ويرسل األخرى 
إلى أجل مسمى إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون.. 

الزمر:42(، وقال أيضا في فضل هذه النعمة )قل أرأيتم 
إن جعل اهلل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة َمن 

إله غير اهلل يأتيكم بليل تسكنون فيه أفال تبصرون.. 
القصص:72(.

إن الناظر واملتأمل في طبيعة النوم الذي هو منّة ونعمة 
من اهلل، يجد أنه حالة من السكون، يسكن فيها اجلسد 
من التعب واجلهد، ومن خالله يستطيع اجلسم إرجاع 
حيويته ونشاطه، وعلى الرغم من أن اإلنسان يقضي 

فترة طويلة من حياته نائما، إال أن معظم الناس ال 
يعرفون شيئا عن هذه الرحلة اليومية وما يتم خاللها. 

وهناك اعتقاد خاطئ لدى اإلنسان بأن عملية النوم 
هي خمول تام لوظائف اجلسم اجلسدية والعقلية، 
ولكن العلم احلديث أثبت لنا أن أثناء عملية النوم 

يحدث العديد من األنشطة املعقدة على مستوى اجلسم 
والعقل، بل إن هناك بعض الوظائف تكون أكثر نشاطا 
إلحداث تلك التغيرات الفسيولوجية الالزمة إلعادة بناء 

األنسجة في اجلسم. 
وإذا ما أردنا أن نعدد فوائد النوم لإلنسان، فسنجد 
أنها كثيرة ومتعددة وال يتسع املجال لذكرها جميعا، 

ومنها أنه سكون للجوارح من التعب اليومي، كذلك 
فالنوم يعني اجلسم على الهضم السليم، وهو يخلص 
كذلك اجلسم من السموم املتراكمة، ومن فوائده أيضا 
أنه يساعد في بناء أنسجة اجلسم التالفة، وهو عالج 

فعال للقلق والتوتر واالضطرابات العصبية، ويعني على 
راحة القلب.

وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل زمانه الليل 
دون النهار، وذلك حني يسكن البشر عن احلركة 

والضوضاء، وقد ثبت علميا أن نوم الليل فائدته أعظم 
من نوم النهار ملا يصاحبه من سكون وراحة بال 

اإلنسان، فسبحان اهلل العظيم مدبر الكون، خالق كل 
شيء بقدر، ما أعظم نعمه، وجميل عطاياه، وما أكثر 

فضله على الناس، وعظيم صنائعه، سبحانه جل شأنه 
وتقدست أسماؤه.

ميوج املجتمع الكويتي في عالقات مضطربة جدا فرضت 
عليه وجود سلوكيات سيئة كما تسببت في وجود 

أمناط متنوعة من الروابط منها ما هو إيجابي يخدم 
الوطن وقضاياه ومنها ما هو سلبي يكرس الفساد 

االداري ويسبب خلال في التركيبة االنسانية، وال ريب 
أن املجتمع الكويتي اليوم يعيش حتت وطأة عالقات 

سياسية غير منضبطة وخلل واضطراب اداري ويفترض 
بنا ككويتيني أن نكون على وعي بضرورة االصالح اال 

أن العجب كل العجب من أناس يتشدقون باإلنسانية 
ويتخذونها وسيلة لقلب احلقائق ولكسب املواقف!

إنني أتفهم حال احلكومة عندما تضع خططا لتقليل عدد 
املوظفني من الوافدين العاملني لديها فهذا من حقها، ولكن 

يجب أن يتم ذلك وفقا خلطة ذكية حتقق التوازن على 
كل األصعدة وتراعي احلاجة احلقيقية وتلتزم باملعايير 

العلمية لتعيني ذوي اخلبرات التي ترغب في إبقائهم، كما 
يجب أن تقوم بضبط عملية التكويت وتسكني الطاقات 

الوطنية وحتقيق هذا التوازن على أرض الواقع مهم جدا، 
ألن ما كانت عليه األمور من اختالل إداري وتوظيف 

عشوائي أوصلنا الى تضخم وظيفي/ إداري غير مقبول 
أدى إلى التزامات مالية مكلفة وعمالة هامشية كبيرة جدا 
بل ولقد زاد الطني بلة اعتماد بعض القياديني في الدولة 
على عقول وافدة بعضها ال يحترم ذكاء العقل الكويتي 

وبعضها يعطي من االستشارات ما هو خاطئ جملة 
وتفصيال دون أن يستشعر خطورة املكانة التي أعطيت 

له في اجلهاز االداري، ناهيك عن الكثير من اخللل 
االداري الذي ينتج عن )اخلوف من اتخاذ القرار( وعدم 

املبادرة الى االبداع في العمل االداري بسبب ما يلقيه 
بعض هؤالء املستشارين من مخاوف في قلوب القياديني 

وللحق أقول إن القيادي هو املسؤول أوال وأخيرا عن 
هذا اخللل لكن يشاركه في ذلك من وضع نفسه في 

موضع ليس أهال له.
قد يتصور البعض أنني قاٍس في حكمي هذا، لكنني 

أتكلم من واقع اداري أصبح لكثير من شباب وشابات 
الكويت كابوسا مخيفا ال نهاية له.

أقول للتاريخ إن أبناء الكويت من اجليل الواعد قد 
هضمت حقوقهم في ظل الفساد االداري الذي يقبل 

بالواسطة واحملاباة وغيرهما وال يصح أن يستمر هذا 
الوضع، كما ال يجوز أن ينتظر الكويتي الوظيفة لسنتني 

أو اكثر في نفس الوقت الذي يعني في دقائق من ليس 
أهال للوظيفة.

ان املسألة ليست تكويتا أو معاقبة وافد بل هي إعادة 
ترتيب الكويت اجتماعيا وإداريا بالشكل الصحيح بعد 

تخبط بعض األجهزة التوظيفية لسنوات عديدة، وأمتنى 
أن تكون اخلطوات جادة وتراعي العدل واإلنصاف 

وحتقق مصلحة املواطن والدولة معا من أجل مجتمع 
ناجح مع حفظ حقوق الوافد الذي يقدم ما لديه من خبرة 

حقيقية لهذا املجتمع، أما أصحاب األقالم التي جتلد 
املجتمع الكويتي لكسب الشهرة فأنصحها بأن تهتم 
بأبناء الكويت بدال من خلط األوراق والدفاع عمن ال 

يستحق.

منحة
ربانية

حتى ال يظلم الكويتي 
في بلده

وقفة صحية

احلكمة سراج العطاء

أعلنت احلكومة عن إجناز عدة مشاريع 
تنموية في املستقبل من أجل النهوض 

باخلدمات العامة لتسهيل استفادة 
املواطنني من تلك اخلدمات، ومن أبرز 

هذه املشاريع إحياء جزيرة بوبيان 
مبشاريع تنموية، ومنها املنطقة احلرة 

وطريق احلرير، وهناك مشاريع باشرت 
وزارة األشغال بتنفيذها تتمثل بالطرق 
السريعة لربط مدن الشمال بالعاصمة 

واملناطق السكنية.. ووزارة الصحة أيضا 
بدورها شارفت على إجناز مستشفى 
جابر الكبير الذي سوف يخدم العديد 

من املناطق السكنية.. ومستشفيات 
جديدة في عدة مناطق، والتربية والتعليم 

لديها مشاريع لبناء مدارس في املناطق 
اجلديدة، والتعليم العالي تستعد إلجناز 
اجلامعة في الشدادية.. وهناك مشاريع 

أخرى أدرجتها احلكومة على جدول 
مشاريع التنمية املستقبلية.. ورغم هذا 
الزخم من املشاريع التنموية، فما زال 

نوابنا األفاضل أعضاء مجلس األمة 
مشغولني بقضايا ليست لها أي عالقة 

بخدمة الوطن واملواطنني، حيث انشغلوا 
أيضا في قضية حبس الذين اقتحموا 

مجلس األمة وأساءوا لهيبة الدولة.. لقد 
أضاع هؤالء النواب وقت مجلس األمة 

دون أن يعطوا تلك املشاريع أي اهتمام 
من قبلهم، حيث انشغلوا للدفاع عن 

زمالئهم املسجونني بأحكام قضائية.. 
بل ذهب البعض بالطعن بأحكام القضاء 

وادعى أنها أحكام قاسية رغم أن القاضي 
يصدر أحكامه استنادا للقوانني الشرعية 

ورغم وجود جلان متخصصة في مجلس 
األمة إال أننا لم نسمع بأن هذه اللجان 

طرحت مقترحات ومشاريع لتطوير 
اخلدمات العامة في البالد.. ومن املفروض 

أن يقوم املجلس مبناقشة املشاريع 
التنموية التي تريد احلكومة تنفيذها 
ملساعدة الدولة في إجناز املشاريع، 

وذلك لطرح مالحظات وأفكار لتدعيم 
املشاريع املستقبلية.. دعونا من حوارات 
بيزنطية ال تعود بالفائدة على أساسيات 
العمل النيابي والبد أن تكون توجهاتنا 

واهتماماتنا تصب في صالح الوطن 
واملواطنني ال أن نشغل وقت املجلس 

في قضايا للدفاع عن أعضاء أحزابنا.. 
احلزب الذي يجب أن نوليه والءنا 

واهتمامنا حزب الكويت.. ألن الكويت هو 
الوطن الذي يستحق منا االهتمام والوالء 

وليس احلزب الذي تنتمي إليه.
لقد بلغ البعض من نوابنا بالتشكيك 

في أحكام القضاء التي تصدر استنادا 
للدستور وحتقيق العدالة واملساواة بني 
الناس.. لكن هؤالء البعض يريدون أن 
يفصلوا القوانني وأحكام القضاء وفقا 

ملصالح ربعهم أعضاء أحزابهم.. والبد أن 

نعود بالذاكرة إلى أيام االحتالل العراقي 
البغيض، حيث خرجت مظاهرات إخوانية 

في مصر واألردن واجلزائر وتونس 
واملغرب تؤيد االحتالل وصدام حسني 

بحجة معارضتهم للتدخل األميركي ولو 
قبلنا بحجة هؤالء املؤيدين لصدام هل 
ستتحرر الكويت من الغزو الصدامي.. 

ومما يؤسف له أن يواصل هؤالء البعض 
سياساتهم املعادية للكويت.

يا ناس يا هؤالء البعض، كفاية ظلما 
للكويت وأهلها، كفاية والؤكم لغير 

الكويت التي رعتكم وتعلمتم وطورمت 
أنفسكم بدعم من الكويت وليس 

احلزب الذي تنتمون إليه والدول املمولة 
حلزبكم.. هناك تآمر على الدولة من 
جماعة كانت تخطط النقالب وتغيير 
نظام احلكم، وهناك جماعة تريد أن 

تهيمن على سلطة الدولة لتعيني وتنفيع 
أعضاء اجلماعة.. الكويت هي الوطن 
الذي يجب أن نوليه اهتمامنا ووالءنا 

وأن نسعى للنهوض بكل جوانب احلياة 
فيها ألن هذا يعود بالفائدة على كل أهل 

الكويت.
من أقوال سمو األمير الشيخ صباح 

األحمد »إن سالمة اجلماعة إمنا تكمن 
في وحدتها وإن قوتها إمنا تكمن في 

متاسكها«..
واهلل املوفق،،، 

التوتر الذي يشهده العالم في السنوات 
األخيرة في شتى املجاالت يبدو واضحا 

وقد ميس الكثير من شرائح املجتمع، 
وال يوجد مفر منه لذا البد أن نذكر أن 
دول اخلليج هي األخف توترا بني دول 

العالم.
في اآلونة األخير أبدى الكثير من أفراد 
شعب اخلليج تهكما على قرارات دولهم 

التي تسير في خطواتها نحو التغيير 
الذي سيعود بالفائدة للبالد والعباد، وال 
أعرف ملاذا التهكم؟! هل هو جهل؟ أم هو 

تهكم من أجل التهكم فقط؟!
هل نسيتم أن العطاء للوطن والصبر هو 

جزء من وطنيتكم، لطاملا أعطاك وطنك 
الكثير في العديد من املراحل في احلياة؟
هل نسيتم أن بالدكم اخلليجية تعطيكم 

أقل سعرا لشراء الوقود؟ وأقل سعرا في 
استهالك موارد الطاقة!؟

هل تتذكرون أنكم طوال حياتكم لم 
تدفعوا ضريبة على اي منتج استهالكي؟ 
مع العلم أن العالم كله يفرض الضرائب؟

أتستوعبون أنكم تستطيعون السفر 
ألي مكان في العالم بسهولة ويسر بينما 

غيركم ال يستطيع؟
ما رأيكم في األمن واألمان في خليجنا؟ 
هل وجدمت مثله في أي مكان في العالم؟
ما املشكلة إن دفعنا الضريبة اآلن؟ وما 

الضرر في رفع األسعار قليال؟ لطاملا 
سيأخذنا ذلك إلى عيش أكرم وحياة 

أفضل؟!
أحتدث في كلماتي وأنا أحد أفراد الشعب 

وأعتبر وعائلتي من متوسطي الدخل 
بل رمبا أقل من متوسطي الدخل، ولكن 

لم جنزع ألننا نعرف ونعي متاما أن 
الوطن الذي عشنا فيه كثيرا من سنوات 
الرخاء يحتاج ويستحق أن نصبر ألجله 

في أيامه العصيبة سواء كانت األزمات 
اقتصادية أو سياسية، ونعي متاما أن كل 

ضيق سيتحول قريبا إلى فرج قريب.
هناك مثال حي قد عاشه والمس معاناته 

الكثير يشابه كثيرا ما متر به بالدنا 
لتصل بنا إلى األفضل:

كم من عائلة استأجرت منزال مؤقتا إلى 
أن ينتهي بناء منزلهم الذي استنزف 
منهم أمواال ومتابعة وجهدا وحتملوا 

الضيق في منزل صغير مؤجر إلى أن 
ينتهي منزلهم ليعيشوا في رخاء في 

ملكهم؟!
كلكم عانى من االنتقال من منزل آلخر 
وعانى التعب في نقل العفش أو األثاث!
كلكم تعرفون أن التحول من شيء إلى 

شيء آخر يحتاج منا العناء والتعب 
ولكن بعد ذلك تأتي الراحة واالستقرار؟!

ما أريد أن أقوله أن كل دول اخلليج 
تعيش حتوال وطنيا سياسيا واقتصاديا 

من اجل شعب سيعيش بكرامة أكثر 
واستقرار أفضل ولكن كما قلنا ذلك 

يحتاج إلى الصبر والتحمل بعيدا عن 
التهكم، وكذلك ال تنسوا أنكم األفضل 

بني الدول احمليطة بنا فـ»غيركم يتمنى 
أن يكون أنتم«.

وأخيرا: )كفى تهكماً يا شعب اخلليج.. 
فأنتم األفضل(.

hamad4٠٠7٣@gmail.com

عبدالمحسن محمد الحسيني

حمد الحلوان

مجلس األمة 
ومشاريع 
التنمية

شعوب اخلليج 
كفى تهكمًا 
فأنتم األفضل!

املوقف السياسي

حلوانيات

في كثير من االستجوابات التي شهدتها 
قاعة عبداهلل السالم تكون هناك محاور 

أخرى خلف الكواليس غير احملاور 
املعلنة والواردة في صحيفة االستجواب، 

وهو األمر الذي ينعكس بكل تأكيد 
على مواقف النواب وموقف احلكومة 

كذلك، وفي أحيان كثيرة تكون احملاور 
السرية لالستجواب أقوى مما يستمع 

إليه الشعب من طرح وردود من النواب 
والوزير، بل يصل احلال إلى أن هذه 
احملاور هي التي حتدد مصير الوزير 

وتوجه بورصة أسماء املوقعني على كتاب 
طرح الثقة.. حسابات هنا وأخرى هناك.. 
مصالح لنائب وخسائر آلخر.. لغة أرقام 

انتخابات قادمة.. وهنا أستذكر أحد النواب 
والذي سعى إلفشال استجواب شارك 

فيه احد منافسيه في الدائرة ليس لعدم 
قناعته مبحاور االستجواب أو إلميانه 

بسالمة موقف الوزير وإمنا حتى ال 

يعطي هذا االستجواب منافسه موقفا 
افضل من موقفه داخل الدائرة.. نائب 
آخر أقسم على تقدمي استجواب خالل 
ندوة انتخابية وتراجع عندما تعارض 

مع مصاحله.. وغيرهم من النواب الذين 
قدموا استجوابات لبعض الوزراء كردة 
فعل على استجواب تقدم به زميل لهم، 

وقد شهدنا بعض احلاالت لتصل إلى 
ثالثة أو أربعة استجوابات في يوم واحد.. 

ولعل استجواب النائب رياض العدساني 
لوزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

عادل اخلرافي يأتي ضمن استجوابات 
ردة الفعل بعد تقدمي النواب احلجرف 

والسبيعي والعتيبي استجوابهم لوزيرة 
الشؤون هند الصبيح وبكل تأكيد ان 

استجواب العدساني كفيل بخلط األوراق 
وإعادة ترتيب األسماء في التصويت على 

طلب طرح الثقة.. وبكل تأكيد هناك في 
االستجوابني املقدمني للصبيح وللخرافي 

محاور سرية هي التي ستحدد مصيرهما 
ورمبا مصير املجلس وبالتالي مصير 
احلكومة، فاملرحلة املقبلة مبنزلة فترة 
جني األرباح وتعويض اخلسائر نيابيا 

ومرحلة ترتيب صفوف احلكومة بطريقة 
ستختلف عن أي تشكيل حكومي سابق.. 

ابحثوا عن احملاور اخلفية ال تنشغلوا 
باحملاور املعلنة وحتديدا استجواب الوزير 

عادل اخلرافي الذي ليس لدى وزارته 
أساسا ما ميكن استجوابه عليه. لدرجة 
ان لدي أحساسا ان الوزير املكلف بهذه 
الوزارة في بعض األيام يجلس مبكتبة 

ولديه رغبة في العمل ولكن ال يجد 
ما يقوم به.. أمامه ورقة بيضاء مليئة 
باخلطوط والدوائر والتواقيع واحيانا 

بعض الكلمات التي وردت خالل حديثه 
بالهاتف مع أسرته أو احد املقربني له.... 

فهل يشاركني أي منكم هذا اإلحساس؟... 
هذا ودمتم.

hai2٠٠@hotmail.com
هادي بن عايض

احملاور السرية 
لالستجواب

مقام ومقال


