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دالي محمد اخلمسان 

نعم نحن شــعوب عاطفية جدا، لكننا معك يا 
صاحب الســمو عقالنيون جــدا حتى النخاع في 
إجماعنا عليك أو حبنا لك، ألننا نرى مصلحة البالد 
معك، وأنه بك عادت بالدنا تنهض من جديد بنهضة 
عمرانية اقتصادية وإصالحــات إدارية بل وحتى 
ثقافية وعلمية أعادت إلى بلدنا شــيئا من وجهها 

املشرق الذي غيبته أحيانا غيوم السياسة.
> > >

احلمد هلل على سالمتك وقرت عيوننا، يا صاحب 
الســمو لم تكن خيارا لنا من بني خيارات متعددة 
وال فرضا علينا، بل كنت بإجماع رغبة أمة، وكان 
إجماعا ناجحا من أجل مصلحة البلد واستقرارها 

ونهضتها والشعب.
> > >

فخرنا بقدومك بأنك أول حاكم في املنطقة يأتي 
بشكل من أشكال االنتخابات، فبادلت التحية لشعبك 
بأحسن منها، لذا كانت ســنوات عهدك سباقا مع 
الوقت لبناء ما مت إهماله بسبب فوضوية الصراعات 
السياســية التي أوقفت البلد عن التحرك خطوة 

نحو اإلمام.
> > >

قرت عيوننا بتوليــك مقاليد احلكم في البالد، 
وقرت عيوننا بعبورك بنا بحكمتك السياسية وحنكتك 
الديبلوماســية وســط بحر من احلمم السياسية 
اإلقليمية امللتهبة حتى عبرناها كبلد وكشعب بردا 
وســالما، وها نحن تقر عيوننا برؤيتك تعود إلى 

شعبك وبلدك ساملا معافى.
> > >

وسأجيب عما طرح سابقا من سؤال: عم سيكتب 
التاريخ في صفحاته عن صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح؟!، سيكتب ببساطة 
ودون إعادة تفكير ممن سيكتب، بغض النظر إذا 
كان الكاتب عاطفيا أو عقالنيا.. أن سموه هو باني 
الكويت اجلديدة وأنه أحالها إلى أرض آمنة وســط 

محيط إقليمي غير مستقر.
> > >

قرت عيوننا يا صاحب الســمو.. وأجر وعافية 
فأنت روح الكويت اجلديدة.

)ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 

خلقنا تفضيال - سورة اإلسراء: 70(.
كنت أقوم بهوايتي املفضلة »املشي« كالعادة في 
حديقة الشــهيد والبعض يعلم أن حديقة الشهيد 
أصبحت مركزا مهما للرياضيني ليس فقط للمشي بل 
وغيره من الرياضات العديدة، وهذا ليس مبوضوعنا. 
عندما كنت أمشي الحظت بعض الشباب تتراوح 
أعمارهم ما بني 12 و15 عاما يشــكلون دائرة وفي 
منتصفها أحدهم يقوم بالتمثيل كما لو أنه أعزكم اهلل 
»كلب«، وهذا ما شد انتباهي وجعلني أقترب منهم 
ألسمع ما هي مسرحيتهم وما هي حكايتهم وبالفعل 
عندما اقتربت وجدته يقوم بتمثيل شخصية ذلك 
احليوان ويقوم الطلبة اآلخرون بسؤاله عن إحساسه 
وشعوره وهنا استأذنتهم بالسؤال ألعرف ما أصل 
احلكايــة التي جتعل فردا منهــم يقوم بهذا األداء 
املهني للبشرية، فقلت لهم: سالم عليكم.. عفوا ماذا 
تفعلون؟ فأجاب أحدهم: جنهز لدرس الغد. فقلت: 
درس؟! فأجاب آخر: نعم، درس من دروسنا التي 
نتلقاها في مدرســتنا. فقلت: أحب التوضيح أكثر 
إذا كان ذلك ممكنا وال يضيــق من وقتكم؟ فقال 
من يقلد شــخصية الكلب، أعزكم اهلل: نحن طلبة 
إحدى املدارس املتميزة ونأخذ بعض الدروس التي 
جتعلنا نفكر مــن خارج الصندوق لنحلق بخيالنا 
ونستنتج ونعيش خارج الصندوق ومن بعض تلك 
األفكار طلب منا أن نعيش كحيوان. قلت: عفوا؟! 
فأكمــل حديثه: نعم نتخيل أننا حيوان نقوم نحن 
باختيــاره، ومن ثم نعيش ونتصرف مثله بخيالنا 

ومن ثم نقوم بكتابة التعبير املطلوب منا. 
فقلت: هل من املمكن أن تطلعوني على منهجكم؟ 
فأجاب أحدهم: هو ليس مبنهج بل ورقة تعطى لنا 
من قبل أســتاذ املادة لنقوم بتجهيزها في احلصة 
القادمــة ونحن هنا نســاعد بعضنا في هذا اجلو 
وذاك الفضاء املطلق لنتخيل ما يطلب منا. فقلت: 
هل من املمكن تطلعوني على الورقة الواجب؟ وإذا 
أحدهم يقوم بإعطائي الورقة وبالفعل عند قراءتها 

وجدت ما يلي: 
٭ »إذا أردت أن تكــون حيوانا؟ فأي حيوان حتب 

أن تكون؟ اكتب تعبيرا حول هذا«.
٭ أكلت الزوجة حذاء زوجها؟ اكتب تعبير عن ذلك؟

أرجعت الورقة للطالب وقمت بسؤالهم عن مدرستهم 
وعرفت أنها تعد من املدارس املتميزة للطلبة املتميزين، 
وانتهى احلديث ولم أقم باجلدال والسؤال واملعرفة 
منهم عن شيء آخر! ألنهم مجرد طلبة يقومون مبا 
طلب منهم، والســؤال هنا ملن بيدهم القرار ومن 
يقومون بوضع مناهج أبنائنا لتعليمهم على أسس 
دينية وتربوية وعلمية وعملية ليأخذوا بهم نحو 

مستقبل أفضل من أجل بناء الكويت. 
هو ليس سؤاال، بل هو معلومة واضحة كوضوح 
الشمس في جميع األديان والكتب السماوية أال وهي 
»كرم اهلل عز وجل بني البشر عن سائر مخلوقاته« ألم 
يقرأها البعض ممن يضعون تلك األسئلة ويقومون 
بتنظيم مناهج الطلبة أم أصبح تعليمنا وتربيتنا من 

خارج القانون اإللهي! 
٭ مسك اخلتام: رفقا بأبنائنا الطلبة وانتقوا مناهجكم 
ألبنائنا واغرسوا القيم اإلسالمية والهوية الوطنية 
وغيرها من مبادئ وتعاليم وقيم اصبح مجتمعنا 
يفتقرها والســبب أن التعليم والتربية أصبحا من 

خارج الصندوق!

الناس تبدي حبا حلكامها إما خوفا 
ورعبا من بطشه، أو حبا رسميا يفرضه 
العرف االجتماعي، أو حبا جتاريا للتقرب 

من أجل املصالح الشخصية. 
وفي كل هذه األحوال تخفي الناس 
انتقادها للسياسة احلكومية مهما قست 
وجتبرت، وتبدي نفاقــا مبطنا تزين 
حلاكمها الشر، ومتتدح له طغيانه. إال 

األحرار 
الذين يتعبدون اهلل بقول كلمة احلق 
وممارسة تعديل االعوجاج في األمة. 

أما احلب الفطري العفوي التلقائي 
الذي يصل إلى عشق احلاكم كشخص 
الوفاء والتقدير، فهو  وكأمير بدوافع 
يتحقق فــي منوذج شــعب الكويت 
وأمرائه من أســرة آل الصباح الكرام. 
دون أن ميس ذلك حق الشعب في النقد 
السياسة احلكومية،  واالعتراض على 
فهو حق موثق في دستور الكويت، ال 

يصادره إال جاحد ومتجاوز!
ويتجلى اآلن جليا في عشــق أهل 
الكويت ألميرهم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، فقد مرض الشعب 
الوعكة الصحية،  عندما أملت بأميرهم 

وعاشوا القلق واألمل.
وقد ابتهــل املواطنون والوافدون 
الشرفاء إلى الســماء لينعم اهلل على 
سموه مبزيد من الصحة وطول العمر، 
مثلما انتعش الشعب فرحا عندما أهلت 
تباشير الصحة والعافية واملعافاة لسموه، 
ساجدين هلل تعالى شكرا وحمدا. وبال 
أوامر صارمة وال توجيهات رســمية، 
تتزين األسواق واجلمعيات والبيوت 
واملكاتب بصوره الباسمة ممزوجة بأعالم 
الكويت فرحا، بعودة سموه ساملا غامنا.
إنه حب فطري لسمو األمير الذي 
كان وال يزال يجهد نفسه إلصالح ذات 
البني في البيت اخلليجي، مثلما استطاع 
بفطنة الربان املاهر أن يقود ســفينة 
الكويــت بقلتهــا وضعفها في خضم 
مواقف األمــواج اإلقليمية املضطربة، 
والرياح السياسية العاملية العاتية، وحتت 
الصداقة واألخوة، ليمسك  ضغوطات 
اجلادة الوســط، هو مزيج من هموم 
وحاجات شعبه الوفي بجميع أطيافه، 
فاحتــار فيه الغريب إلــى أي من هذا 
العالم  أميرهم، وأعجب  انتماء  الطيف 
بحسه املرهف حتى اسبغ عليه لقب أمير 
اإلنسانية. إنه وإنهم هم الكويت وكفى.

بإذن اهلل وعونه يعود صاحب القلب 
الكبير قائد الوطن وحبيب الشعب وراعي 
النهضة والرفاهية والد اجلميع وصمام 
األمن واألمان ســمو األمير إلى البالد 
ليزيد الوطن ســطوعاً ونورا وإشراقا 
ووفاء للقائد الغالي الذي في عهده امليمون 
شهدت البالد منوا في اإلجنازات في شتى 
املجاالت داخليا، وهو صاحب اإلجنازات 
السياسية العظيمة خارجيا التي وضعت 
الكويت ذلك البلد الصغير في املساحة 
وعدد السكان في مصاف الدول الكبيرة 
في العطاء والسخاء وله مواقف سياسية ال 
ميكن أن حتصى خليجيا وعربيا وإسالميا 
ودوليا، كما قام ســموه ببناء عالقات 

الكويت اخلارجية وترسيخها.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل، قائد العمل اإلنساني 
عميد الديبلوماسية الدولية صاحب قرار 
وحكمة، أمير السالم واحملبة له كلمات 
مــن ذهب أثناء توليه مقاليد احلكم بعد 
جلسة القســم أمام ممثلي الشعب في 
مجلس األمة حني قال: »وإنني على ثقة 
كاملة وبتوفيق من العلي القدير واهتداء 
مببادئ ديننا احلنيف وشريعته السمحة 
ومتسكا بنهج ودأب من سبقنا وبتصميم 
ال يقبل ترف اإلخفاق والتراجع سنحقق 

بإذنه تعالى مجد الكويت الغالية«.
بالطبع فرحنا جميعا بورود األخبار 
عن جتاوز ســموه فتــرة النقاهة بعد 
العارض الصحي، وســتقر عيون أهل 
الغالي صاحب  النوخذة  الكويت بعودة 
السمو مشافى معافى بفضل اهلل، أدام 
اهلل عليه الصحة والعافية وأبقاه ذخرا 

للكويت وشعبها.
يحق للشعب كافة أن يفتخر بقائده 
الذي يبادله حبــا وتواضعا ال مثيل له 
فهو قلب الكويت النابض ونقول للعود 
حفظه اهلل وأدام عــزه ووجوده: عودا 

حميدا وطالع من الشر.

هذا هو أميرنا ووالدنا والذي 
يجب أن نكون في قمة السعادة 
بعودة سموه إلى وطنه وبني أهله، 
وكلنا يســتذكر كلمات سموه 
األبويــة في مناســبات عديدة 
باعتباره والد اجلميع وهو كذلك 
فعال ومحبته في قلوب الكويتيني 

والوافدين على حد سواء. 
نبتهل إلــى اهلل عز وجل أن 
يدمي على والد اجلميع صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد، حفظــه اهلل، الصحة 
والعافية وأن يســدد خطاه في 
خدمة وطنه وشعبه وأن يجمع 
شمل الدول اخلليجية والعربية 

بآرائه السديدة.

يحفظكم ويسدد على طريق اخلير 
خطاكم.

إن عودة أمير اإلنســانية إلى 
الكويت ستعيد  شعبه وإلى أرض 
النور لها بعد أن أظلمت بســفره 

خارج البالد.
إن مســيرة عطــاء صاحــب 
الكبيرة  السمو تزخر باإلجنازات 
في مختلف األمور والقضايا التي 
تهم الوطن ســواء في الداخل أو 
اخلارج، حيث لسموه مكانة رفيعة 
في قلب كل كويتي وكويتية، ونقول 
أهال وسهال بأميرنا الغالي الذي ال 
يستطيع الشــعب الكويتي فراقه 
فهو األمن واألمان للكويت ولشعبها 

وجلميع املقيمني على أرضها.

احلكومات املتعاقبة ساهمت في 
اخللل املجتمعي الذي نعيشه، ألن 
كثيرين من أبناء الوطن ال يأخذون 
حقوقهم املشروعة أال عن طريق 
نائب أو متنفذ، بل دمروا الكفاءات 
واستبدلوهم بأشخاص ال يهمهم 
أال الوجاهة واإلجناز حتت الصفر.
املجتمعي هو أساس  فاخللل 
املشــاكل التي نعيشها فانظروا 
األمة  بعني احلــق ألداء مجلس 
وأداء املجلس البلدي، بل انظروا 
لوضع اجلمعيات التعاونية ووضع 
األندية الرياضية والنقابات، فكل 
ما يحصل بداخلها من استنفاع 
شخصي هو بسبب أصواتكم التي 
متنح ليس على أساس وطني بل 
أساس قبلي وطائفي وفئوي، فلو 
استمر هذا الوضع فسيكون الدمار 
املقبلة،  الســنوات  مضاعفا في 
ارحموا وطنكم وأجيالكم املقبلة 
بتصحيــح توجهاتكم وحتويلها 
الى وطنية، فمتى  من شخصية 

تصحون من سباتكم؟!

شيئا غير الوعود.
هذه القصة تتكرر كثيرا في 
دول الوطن العربي، فكل احلكومات 
العربية تأخذ دور براجادينو عند 
احلديث عن اإلجنــازات، فيتم 
تسويف املوضوع للمستقبل حتت 
مسمى خطة طويلة األمد وعندما 
يحني وقتها يتم تأجيلها ألسباب 
وبعدها تؤجل ألســباب أخرى، 
فعندنــا بالكويت كان احللم بأن 
نصبح مركزا ماليا استمر لفترة 
عشر سنوات وكان الناس تتحدث 
واجلرائد تكتب، املثقفون يدلون 
بدلوهم بأهمية الكويت التاريخية 
واإلستراتيجية واجلغرافية لتصبح 
مركزا ماليا عامليا، ثم أصبح احللم 
لينتقد املجلس احلكومة،  سرابا 
واحلكومة ترمــي األخطاء على 
املجلس، ثم حتول احللم إلنشاء 
مدينة احلرير منذ عشــر سنني 
تقريبا وهي ما زالت أرضا جرداء، 
واآلن احلديث عن جزيرة بوبيان 
وحتويلها الى عاصمة االقتصاد 

بالشرق األوسط.

واإلسالمية والدولية ومد يد العون 
لكل دول العالم، عالوة على العديد 
من االتصاالت من قادة دول العالم 
تطمئن على صحته من العارض 

الصحي والدعاء له بالشفاء.

ونقول لسموه: خطاكم السوء 
واهلل يحفظكم ويرعاكم ويسدد على 
طريق اخلير خطاكم ومسعاكم من 
أجل شعبكم الذي تفيض مشاعره 
حبا لكم، ونسأل اهلل عز وجل أن 

قد تزعل البعض منكم؟!
ممارســاتكم كفيلة بتدمير 
كل مــن ميلك حســا إصالحيا 
ولديــه ضمير حي، حتى ان أمر 
البعض غريــب جدا، يبحث عن 
اإلصــالح العام ووقت مصاحله 
يجعل نائبه يخالف القانون على 
البعض  العامة،  حساب املصلحة 
النائــب مخلص معامالت  يريد 
فحسب وال تهمه تشريعات عامة 
واال مكانه في البيت، ولآلســف 

املادة ستحتاج الى سبع سنوات 
من التخمير حتى يزيد مفعولها 
بشكل كبير، وافقه بالبداية أهل 
ڤينيسيا لكن مع الوقت ضغطوا 
عليه حتى ينتج أي شيء وأخذ 
بالتسويف ألسباب مختلفة، ومع 
زيادة الضغط، زعل منهم وانتقل 
ملدينة أخــرى بعد أن وعد أهلها 
بــأن ينتج لهم الذهب، وطبعا لم 
ينتج الذهب طوال حياته وحتى 
بعد مماته، وكان بوعوده الكاذبة 
للناس احملتاجة يعيش في ذهب 
ورفاهية من العيش دون أن يفعل 

شعبيا وعربيا ودوليا من محبة 
امتنان لشخص سموه  وعظيم 
لقيادته وحنكته في التعامل مع 
كل الظروف واملستجدات سواء 
العربية  أو  على الساحة احمللية 

لنا جميعا أن من يتولى أمورنا حاكم 
مثل قائد اإلنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وهنيئا 
لنا بعودته إلى أرض الوطن متمتعا 

بالصحة والعافية.

مبجلس األمــة واملجلس البلدي 
والنقابــات واألنديــة الرياضية 
التعاونية وجمعيات  واجلمعيات 

النفع العام؟!
هل تعلمون أنكــم تنتقدون 
أنفسكم وال تعترفون بأنكم أنتم 
اجلزء األكبر في تدهور الساحة 
السياسية من خالل ممارساتكم 
الدميوقراطية الالمنطقية واملبنية 
على أساس فزعات قبلية وطائفية 
وفئوية، أليست هذه احلقيقة التي 

فحاولوا قدر املســتطاع النجاة 
من هذه األزمــة، فكان صاحبنا 
براجادينو هو القشة األخيرة التي 

يتعلقون بها.
بعد أن تكرم عليهم الكيميائي 
وانتقل للعيش لديهم أصبح كل 
أهــل املدينــة يحاولون حتويل 
الذهب إال  الى  املعادن الرخيصة 
براجادينو فقد كان منغمسا بحياة 
الرفاهية التي وفرها له أهلها، وملا 
طال الوقــت ضغطوا عليه حتى 
إنه  الذهب، قــال لهم  ينتج لهم 
استطاع أن يستخلص املادة لكن 

بإذن اهلل تعالى وبحفظه، يعود 
صاحب الســمو األمير املفدى 
الشيخ صباح األحمد والد اجلميع 
إلى أرض الوطن، بعد أن مّن اهلل 
عز وجل على ســموه بالصحة 
والعافية، ليستكمل مسيرة العطاء 
وقيادة الكويت كمنارة إنسانية 
مبساعداتها دون بهرجة إعالمية 
العالم حتى  لــكل دول  تضيء 
لقب بأمير اإلنسانية، وبحكمته 
السياسية في مد اجلسور بني 
األشقاء العرب وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية حتى أطلق على 

شخصه الكرمي حكيم العرب.
ولهذا، ال نســتغرب ما تكنه 
القلوب على مختلف املستويات 

بعد ساعات تبتهج القلوب في 
كل بيــت بالكويت احلبيبة بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، إلى أرض 
الوطــن بعد أن منَّ اهلل تعالى على 
سموه بالصحة والعافية واستجاب 
لدعاء شعب الكويت لسموه بالصحة 
والعافيــة.. ان العالقة الفريدة بني 
الســمو وشعبه  حضرة صاحب 
ترجع إلى ما يشعر به اجلميع من 
أمن وأمان ورفعة وكرامة وازدهار 
حتت قيادة سموه- حفظه اهلل- الذي 
يغمر شعبه باخلير ويبادلهم جميعا 
املشاعر الطيبة، وعودة سموه متمتعا 
مبوفور الصحة والعافية تعتبر بحق 
يوم عيد للكويت لكل أبنائها، فهنيئا 

 ما زلنا كشعب ننتقد ونتذمر 
ونهاجــم ونطلــب التغيير في 
احلكومة وفي مجلس األمة، رغم 
أن تغيير مجلس األمة في أيدينا 

ولكننا غير قادرين على ذلك.
التغيير دائما مــا يكون هو 
حديث الناس في الدواوين وفي 
وسائل التواصل االجتماعي وفي 
الندوات السياسية، دائما ما نسمع 
أداء  ونعرض معارضتنــا على 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وهذا األمــر اصبح ظاهرة حتى 
السياسة  البعيد عن  الشــخص 
اصبح فيلســوفا سياسيا يردد 
ما يسمعه ويطلب تغيير الوضع 

لألفضل.
هذه اآلراء قد تكون مستحقة 
مــا دام التغيير يكون لألفضل، 
لكن الســؤال: من بيده التغيير 
احلقيقــي ألداء افضل من اجل 

االرتقاء بالبلد؟! 
أليس أنتم يا شــعب؟ يا من 
متلكــون تنصيب مــن ميثلكم 

ترجى أهل البندقية الكيميائي 
إل براجادينو عام 15٨٩ حتى يأتي 
إليهم مقابل ما يريد من األموال 
والقصــور، بعد إحلاح شــديد 
إليهم، فهو  الذهاب  وافقهم على 
مشهور عنه أنه باستطاعته حتويل 
املعادن الرخيصة الى ذهب، وهذا 
ما شــاهدوه بأم أعينهم عندما 
زاروا قصره بالقرب من البندقية، 
فكل شيء بالقصر حتى املالعق 
والشوك واألباريق مصنوع من 
الذهب، فآمنوا أنه ال يســتطيع 
أن يفعل ذلك إال من لديه طريقة 

حتويل املعادن الى ذهب.
أو ڤينيســيا  البندقية  كانت 
كما يسميها اإليطاليون عاصمة 
االقتصاد العاملي، فهي امليناء األكبر 
واألشهر إلعادة التصدير ألوروبا، 
وأصبح أهلها أغنى أغنياء العالم، 
اكتشاف األميركتني، حتول  بعد 
مركز إعــادة التصدير منها إلى 
غرب أوروبا فتحول حال ڤينيسيا 
من ميناء عاملي إلى ميناء محلي، 
وتدهور وضعهــم االقتصادي 
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قرت عيوننا.. 
يا صاحب 

السمو
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

محلك سر

خارج 
الصندوق

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

ألم وأمل

أمير اإلنسانية...
خطاكم السوء

د.هند الشومر

شرارة قلم

نحتاج كشعب..
نصحى شوي!

hassankuw@hotmail.comحسن الهداد الشمري

خارج الصندوق

.. واألحالم 
كبيرة واألفعال 

صغيرة
Twitter:@tab6_ khayranبدر سعيد الفيلكاوي

قضية ورأي

عودة والدنا
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم


