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صالح الفضالة.. 
كفيت ووفيت

حتت احلزام

فهد احلجي 

املغدور + املقهور 
=املقبور+ املغرور

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

السمعة من أهم األمور في احلياة فهي رصيد اإلنسان وهي 
تاجه وكنزه، وأجزم بأنهــا القوة اخلفية التي تؤثر في عالقاتنا 
االجتماعيــة وأعمالنا كما تبقى حتى بعــد املمات فيذكر الفرد 
بحســن ســلوكه وأعماله فإما يثنى عليه أو يذم، لذلك يجتهد 
البشر للظهور بالصورة املقبولة للمجتمع وباألخالق والفضائل 
النبيلة والتعامل الراقي املهذب حرصا على سمعتهم الشخصية، 
وألن البشــر يتميزون بامليل إلى النقد ونقد األشخاص بالذات 
فيقدمون لك وباملجان تقييمهم للشخصية وألسلوبه في احلديث 
ومظهره اخلارجي، وقد يدعمونها بأوصاف وتشبيهات وصفات 
مبالغ بها إيجابية كانت أم ســلبية، ولعل أخطرها ما يؤدي إلى 
تشويه الســمعة، خاصة إن صاحب حديثهم مشاعر دفينة من 
احلقد واحلسد والغيرة أو الرغبة باالنتقام وهي من أشد اآلفات 

التي ابتلينا بها. 
في زمن التطور والوفرة املادية واملعيشية تقلصت مشاعر 
حب اجلماعة سواء أكانوا أهال أو أصدقاء وحتى اجليران وزمالء 
العمل وقد يكونوا من الشخصيات العامة واملعروفة سياسيا أو 
اقتصاديا أو إعالميا في مقابل تزايد حب الذات إلى درجة التكرمي 
والتقديس الالمتناهي، ووجد بعض األفراد أنفسهم يستحقون 
األفضل في كل شيء حتى وإن كانت إمكانياتهم أقل ومواهبهم 
محدودة وبالغوا في محاربة املتفوقني واملتميزين من أفراد املجتمع 
إلى درجة الكره غير املعقولة، ومع التوســع باستخدام وسائل 
التواصل االجتماعي تزايدت القدرة على نشر الشائعات وفبركة 
األحداث والصور وإلصاق التهم والصفات والتشهير والتشكيك 
باملتميزين واملتفوقني للتقليل من شأنهم ومن أعمالهم ويساعدهم 
في ذلك عدم كشف أسمائهم احلقيقية وألنهم شخصيات حقودة 
مريضة نفسيا سادية الطباع تتلذذ بتعذيب املتميزين وإهانتهم 
وجتريحهــم على املأل فإنهم ال يشــعرون بالذنب أبدا، بل على 
العكس تتملكهم مشــاعر االنتصار والزهو بتحقير الناجحني 

وانتشار الشائعات ونفور الناس من ضحاياهم. 
تشويه الســمعة أصبحت مهارة يتفنن بها البعض للتنفيس 
عن نفوسهم املريضة فكم من شخص أسيء إليه كذبا ومت نشر 
أحاديث وصفات عنه لتشكيك به وهو بريء منها كأحدهم لصق 
به صفة الشــدة املبالغ بها وهو ما يعرف بالعامية بأنه »جايد«، 
وإذا ذكر اســمه في أي حديث وعند أي مجلس أسرع احلساد 
بذكر كلمة »ال يحوشك« مبعنى اهرب منه لشدته قد تكون هذه 
الصفات لدى البعض بســيطة، وقد يكون األمر عاديا ولكن هل 
تســاءل أحدهم عن مدى صحة هذا األمر البسيط؟ وهل حاول 
أحدهم التأكد من صحته أم تناقله الناس فيما بينهم وسرى بينهم 
كما تسري النار في الهشيم حتى أصبحت صفة إلنسان بريء 
منها متاما، عندما تتشوه سمعة إنسان أو عائلة وهم أبرياء منها. 

فماذا باهلل عليكم بقي لهم؟ 
إن انحدار األخالق والقيم في املجتمع يبدأ من تناقل أحاديث 
غير موثقة مع دعم سوء الظن باآلخرين وتشجيع الكاذب ومؤازرته 
على كذبه وعدم حتري الصدق إنها مفسدة للعالقات اإلنسانية 
وطعن غير مباشر لقلوب بريئة وخلخة لوجودهم االجتماعي لذلك 
اعتبر بعض العلماء إن تشويه سمعة الناس من أقبح الذنوب، قال 
أبو ذر الغفاري ÿ قال رسول اهلل ژ: »من أشاع على مسلم 
كلمة ليشينه بها بغير حق شانه اهلل بها في النار يوم القيامة«. 
يعتقد أصحاب النفوس املريضة من احلاقدين واحلاســدين 
أنهم جنحوا وأن الدنيا مقبلة عليهم خاصة إن زادت شــهرتهم 
وكسبوا املال وارتقوا اجتماعيا ووظيفيا وشاهدوا وسمعوا أثر 
إساءتهم، ولكنهم نسوا إن الدنيا ال تصفو ألحد والشواهد أمامنا 
عديدة فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة وكل أمر 
زائل، وعدل اهلل تعالى موجود فهو ولي املظلومني وسيشفى غليل 
املظلوم في الدنيا واآلخرة، فمن عدله تعالى إنه أرخص للمظلوم 
أن يدعو على من ظلمه ليأمن قلبه ويرتاح، ومن يقول إن العفو 
عند املقدرة والسماح صفة الكرماء فليقفل فمه أمام املظلوم ألنه 
لم يذق حرارة النار التي ســرت في قلبه وجسده أمام تشويه 
سمعته والتقليل من قيمته وكيانه، فالسمعة يا بشر ال تقدر بثمن.

ذهبت ملدرسة ابنتي في »املتوسطة« ملقابلة مدّرسة التربية 
البدنية، وفوجئت أن جميع مدّرسات القسم باإلضافة إلى رئيسة 
القسم هن من أخواتنا الوافدات وال توجد مدّرسة تربية بدنية 

واحدة كويتية.
دخلت حساب »ديوانية أهل الكويت« في »تويتر«، وفتحت 
املوضوع فانهالت علي الرســائل في اخلاص تعطيني معلومات 

أكثر عن هذا املوضوع سأذكر لكم بعضها.
إحدى تلك الرسائل- والظاهر- أن صاحبتها طالبة سابقة في 
قســم التربية البدنية كلية التربية األساسية، تقول: لم أستطع 
حتمــل التمارين البدنية الشــاقة والعنيفة التي وصل بعضها 
إلى أنني كدت أصاب بآالم في ظهري وكتفي. هذا غير الشــدة 
والصرامة املبالغ فيها في بعض املواد البدنية. وكأن املوضوع 
أقرب »ماله هو التطفيش« وحتويل هذا التخصص إلى تخصص 
طارد للكويتيات. قررت في النهاية )أشــتري عمري وصحتي( 

وحّولت لتخصص ثاٍن أكثر راحة وغير خطر على صحتي.
كذلك رسالة أخرى من طالبة فشلت في الدخول لتخصص 
التربية البدنية في كلية التربية األساسية بسبب- حسب قولها- 
صعوبة واســتحالة اختبارات القبول التــي تتطلب بعضها أن 
تكون العبة جمباز محترفة أو عضوة في فريق رياضي عريق. 
تضيف: أنا طالبة للتو أتيت مــن الثانوية العامة حتى أنني لم 
أكمل الثامنة عشــرة من عمري. أفاجأ حني الدخول على جلنة 
القبول بطلبات صعبة وتعجيزية ال أستطيع تأدية حتى ربعها، 
واكتشــفت الحقا أن الكثير من البنات يدخلن معاهد رياضية 
خاصة بل يســجلن عند مدربات خصوصيات لتساعدهن على 
التجهيز واجتياز اختبارات القبــول البدنية الصعبة وهو أمر 

يكلفهن وأهلهن أمواال طائلة.
الرسالة الثالثة من ولي أمر يقول: قاومت رغبة ابنتي للدخول 
في تخصــص التربية البدنية وندمت على ذلك الحقا. ســبب 
رفضي هو اعتقادي أن هذا التخصص هو غير مناسب لعاداتنا 
وتقاليدنا لكن بعد عدة سنوات اكتشفت أنهن ميارسن تدريس 
هذه املادة في أماكن مغلقة وخاصة بعيدا عن أنظار الناس، وهو 
أمر ال يتعارض مع تقاليدنا دام األمر فيه الكثير من اخلصوصية.
بقاء هذا التخصيص بعيدا عــن التكويت هو أمر يجب أال 
يســتمر فمن غير املنطقي أن يكون الدخــول أو القبول في 
تخصص التربية البدنية فيه الكثير من االســتحالة والصعوبة 
وفي نفس الوقت تقوم الوزارة باستقدام مدرسات وافدات من 
جامعات غالب األمر لم جتر لهن تلــك االختبارات التعجيزية. 
املطلوب دراسة أسباب قلة عدد مدّرسات التربية البدنية وعالج 
كل تلك األسباب لتبدأ كلية التربية األساسية بأداء دورها وهو 
تأهيل مدّرسات تربية بدنية لسد هذا النقص الهائل في أعدادهن 

في مدارس الكويت.
٭ نقطة أخيرة: أمتنى من أ.د.فريــح العنزي عميد كلية التربية 

األساسية االهتمام بهذا املوضوع.

اجلهود الوطنية املخلصة للرئيس 
املركزي ملعاجلة  للجهــاز  التنفيذي 
اوضاع البدون صالح الفضالة ازهرت 
وأثمرت وحققت اجنازات ملموسة في 
الساحة الكويتية، ونتيجة لذلك اصبح 
90% ممن كانــوا يدعون انهم بدون 
ميشون بهويات مكتوب فيها جنسياتهم 
االصليــة، بعد ان متكن الفضالة من 
تقدمي األدلة واإلثباتات والوثائق التي 
انهم يحملون جنسيات عربية  تؤكد 
وأجنبية، وقد اكد الفضالة ان لديه وثائق 
عن 67 الفا ممن يدعون انهم بدون تؤكد 
انهم يحملون جنسيات اخرى، مشيرا 
الى ان 34 الفا من البدون مسجلون 
في احصاء 1965 ولكن ليسوا كلهم 

يستحقون اجلنسية.
البدون ميثل عبئا  لقد كان ملف 
كبيــرا على كاهل الدولة، واســتغل 
احلاقدون هذا اجلانب لإلســاءة الى 
ســمعة الكويت في احملافل الدولية 
ومنظمات حقوق اإلنسان، لكن صالح 
الفضالة استطاع ان يكشف احلقائق 
بالوثائق واملستندات، وأن يضع حدا 
ملن يريدون استغالل الكويت واإلساءة 
إليها، وها هي اعداد مدعي »البدون« 
تتناقص بعشرات اآلالف، نتيجة العمل 
الدؤوب لهذا الرجل، وسوف يختفي 
هذا امللف نهائيا في القريب العاجل، 
انه  الفضالة  التاريخ لصالح  ليسجل 
انقذ بالده من موجــة حقد وابتزاز 

واستغالل.
بارك اهلل جهودك ايها العم صالح، 
وقد كفيت ووفيت.. بيّض اهلل وجهك.

لو تتبعنا املعادلة السابقة عنوان 
هذه الرسالة مشكورين نالحظ خاللها 
»فيروســات اجتماعية، سياســية، 
تاريخية، وغيرها من أحداث شغلت 
البشرية قرونا عديدة وسنوات تنخر 
أمنها وأمانها بتفعيل تلك الكلمات وال 
للماضي واحلاضر وللقادم  تتعداها 

من األيام والسنوات!«.
أما الغدر واملغدورون فهي جرائم 
فردية وجماعية ملجموعات وعصابات 
وأفراد أزهقوا أرواحا بريئة ألطفال 
وشيوخ ونساء وغيرهم برصاصات 
وسكاكني ومتفجرات مبختلف األوقات 
ال القاتل يحدد هدفه وال املقتول يعلم 
بأي ذنب متت تصفيته!، وما هي صلته 
بإزهاق تلك الروح التي حرم إزهاقها 
إال باحلق والعدل والقانون! واألخبار 
اليومية في كل العالم ونحن شريحة 
منه يعلم مقاصدها! هذا ما حذر منه 
نبينا الكرمي بتوصيات عن آخر الزمان 
وانتشار عدم أمان احلياة بكل تركيبات 
البشرية! رغم تعدد علومها ووسائل 

تواصلها، سبحان اهلل.
والشــريحة الثانيــة املواريــة 
ســابقتها بال إطالة عليكم وال زيادة 
تفسيرات مبعنى القهر وأنواعه لألفراد 
واملجتمعات لن نغادرهــا بعيدا بل 
ما يجول ويــدور ويقابل مراجعاتنا 
للمؤسسات احلكومية بكل تصنيفاتها 
بالذات لألكثر واألهم واألشمل حاجات 
لتيسير ما يعني نسيج مجتمعنا بطلب 
ملفك الطبي ووضعك الصحي أو األمني 
أو التعليمي واخلدمي يأتيك اجلواب 
»راجعنا بكره، ملفك ،واجلهاز احلديث 
أمامهم صامت ومشدود!«، فهل هناك 
جهل وترهل أكثر وأكبر من هذا القهر 

املستورد بيننا اليوم بذمتكم؟!.
أما املقبــور فغالبا مــا يتحمله 
السياسي والقيادي البالغ درجة الزعامة 
وقمة كره رعيته له ليتقلد هذا الوسام 
والسمعة الســيئة نتيجة ظلمه لهم 
فترة تسلطه عليهم جماهير وأحزاب، 
والشواهد كثيرة لذلك الوصف القاسي 
للرئيس واملرؤوس في تلك األوطان 
التعيسة رغم ثرواتها عقوال وإمكانيات، 
أعاذنا اخلالق منهم وشرورهم، آمني.

وكلمة أخيرة مبعنى الغرور بكل 
احملافل واملســميات رياضية، فنية، 
أفرادا وجماعات  بدنية، سياســية، 
تعني نهاية حزينة لكل من تلبسها هذا 
الڤيروس اللغوي الشامل كل مناحي 
اإلنسانية خالل هذه احلياة لم تسلم 
منها الطيور واحليوانات مبســطرة 
واحده تعني والعياذ باهلل نهاية مؤملة ال 
رجعة فيها من املوت البطيء والعاجل 
كما توافينا الروايات للمغرور ونهايته! 
فهل مت تدريس وتعليم وإدراك أجيالنا 

احلالية ألدراك كل ما فات؟
اهلل املستعان. بسالمتكم.

»ما اشتدت إال وانفرجت«، هكذا 
يقال في أقصى درجــات ومراحل 
اخلصام، وغالبا ما يكون حل املشكلة 
موقفا بسيطا جدا وكأن اجلميع ينتظر 

هذه اللحظة ليقول »طاح احلطب«.
إلــى »احلطب«  ولكن نحتــاج 
لنشــعله ونحرق فوقه كل ما أفسد 
صفو العالقــات األخوية اخلليجية، 
ونحــرق كل ما جعــل البعض من 
شــخصيات ووســائل اإلعالم من 
تلفزيونــات وصحــف ومنصات 
التواصل االجتماعــي »تعبث« في 

روابطنا ومتاسكنا اخلليجي.
تعلمت أســلوبا تقليديا في حل 
املشكالت وهو أن تأتي بورقة وقلم 
وتكتب األمور السلبية واملشاكل التي 
تريد أن تتخلص منها ومن ثم تأتي 
بورقة أخرى وحتاول جاهدا أن تقلص 
هذه القائمة لتجد نفسك أصبحت قادرا 
على التخلص من أغلبها ورمبا تتخلص 
منها جميعا فــي آخر ورقة لتجدها 

أصبحت فارغة ناصعة البياض كبياض 
الثلج لتكتشف أن أغلب مشاكلك هي 

فقط )حبر على ورق(.
األزمة اخلليجية كانت »شديدة« في 
بدايتها، إال أنها بعد مرور هذا الوقت 
أصبحت »باردة« جدا، ومن املفارقات 
أننا ننتظر »قمة الرياض« في فصل 
الشتاء لكي تسخن األجواء وجتعلها 
أكثر »جدية« في تقريب وجهات النظر 

بني األشقاء في البيت اخلليجي وتدفئ 
»القلوب« قبل »اجلسد« أو ليس جسدنا 
واحدا وخليجنا واحدا وشعبنا واحدا؟
اجتمعنــا رياضيا فــي »دوحة 
اخلليج« وســنجتمع سياســيا في 
أتشــوق لسماع  »رياض اخلليج«، 
البيان اخلتامي لقمة مجلس التعاون 
اخلليجي يعلــن فيه انتهاء اخلالف 
اخلليجــي بصورة عاجلــة والبدء 

بخطوات وقرارات لتهدئة النفوس.
إن حدث ذلك فسيذكر هذا املوقف 
بالتاريخي والذي ســيأخذ منطقة 
اخلليج العربي إلى نقاط قوة اقتصادية 
بأبعاد مختلفة،  وجتارية وعسكرية 
نحن ننتظر حدثني عامليني مهمني في 
خليجنا »معرض إكسبو دبي العاملي 
2020« وكأس العالم لكرة القدم 2022 
الدوحة، ونحن بحاجة ألن نحل هذا 

اخلالف قبل ذلك.
باملختصر: عيــون العالم تنتظر 
ما سيحدث في قمة الرياض، شباب 
اخلليج ينتظر حكمــة حكام وقادة 

اخلليج.
رســالة: بعض اإلعالميني أو من 
باملؤثرين إعالميا  أنفسهم  يصفون 
و»يدندرون« فوق رؤوسنا، استعدوا 
إلى نهايتكم أو غيروا من خطابكم لعلنا 
ننسى إشــعالكم للخالفات وجهزوا 
األعذار ولكن ال تكذبوا فكل شــيء 

موثق.

تشرفت قبل أيام قليلة بحضور 
اإلمارات  أقامته سفارة  الذي  احلفل 
العربية املتحدة في الكويت، مبناسبة 
االحتفال باليوم الوطني اإلماراتي الـ 
48، بحضور السفير اإلماراتي صقر 
ناصر الريسي، وعدد من أعضاء السلك 
البالد،  املعتمدين لدى  الديبلوماسي 
وحشد كبير من املواطنني من البلدين.

وهذا اليوم الذي حتتفل فيه دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بذكرى قيام 
احتادها الذي تأسس عام 1971، حيث 
كانت االنطالقة التاريخية لهذا االحتاد 
قد بدأت بإجماع حكام اإلمارات السبع، 
بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

حاكم أبوظبي
 وهنا فرصة للحديث عن سبب 
جناح »األمنوذج« اإلماراتي عن غيره 
من النماذج، فدولة اإلمارات العربية 
الشقيقة لم تكن كيانا سياسيا عاديا، 
بل إن وجودها ككيان متحد لم يكن 
باألمر الســهل، فاحتاد اإلمارات هو 
نتيجة حتد قوي من جانب املؤسسني، 
حينما وضع كل حاكم املصلحة العامة 

فوق اخلاصة. وهكذا وجد هذا االحتاد 
ليبقــى ويضرب مثال كبيرا على أن 
اإلرادة قادرة علــى الوحدة وصنع 

املستحيل
لذلك ليس من املستغرب أن تسلك 
اإلمــارات طريق التســامح وقبول 
اآلخر، باعتباره من القيم الراســخة 
في املجتمع اإلماراتي األصيل، التي 
يستمدها من العادات والتقاليد العربية 
النبيلة، ومن حكمة وإرث زايد اخلير، 
فبادرت القيادة احلكيمة على ترسيخ 

هذه القيم ووضع األطر، التي تدعم 
ببناء اإلنسان  اســتمراريتها إميانا 
واإلنسانية، فأصبحت دولة اإلمارات 
حاضنة لقيم التسامح والسلم واألمان 

وكذلك التعددية الثقافية.
وبذور اخلير واحملبة هذه زرعها 
املغفور له، بإذن اهلل، الشيخ زايد، طيب 
اهلل ثراه، واستمرت بحكمة ورعاية 
حكامها احلاليني بقيادة رئيس الدولة 
الشيخ خليفة وولي عهده الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان لتصبح حديقة غناء 

جلميع بني البشــر دون تفرقة وال 
متييز، حتى بات التســامح نبراس 
القيادة والشــعب في دولة اإلمارات 

الشقيقة.
وفي الكويت اجتاحت موجة من 
التواصــل االجتماعي  احلب موقع 
»تويتر«، وتصدر هاشتاق »#إمارتي_

كويتي« قائمة األكثر تداوال على موقع 
تويتر، وهذا دليل محبة وعرفان بني 
الشــعبني وال نزال نحن الكويتيني 
نحفظ لإلمارات بحب وامتنان موقفها 
التاريخي الشــامخ معنا إبان الغزو 
العراقي الغاشــم على بلدنا احلبيب 
الكويت، ومــاذا فعل معنا أبناء زايد 
في تلك الفترة واحتضانهم للعديد من 
أبناء الكويت في كرم ومحبة حتى أن 
أحدنا أصبح يشعر بأنه في الكويت 

وهو في اإلمارات. 
أدام اهلل أواصر احملبة بني البلدين، 
وحفظ اإلمارات وشعبها في ظل قيادة 
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان وولي عهده الشيخ محمد 

بن زايد.

في مثل هذا اليوم من عام 1948، 
أصدرت األمم املتحدة اإلعالن العاملي 
أهم  حلقوق اإلنسان والذي يعتبر 
الدولية، وهو  املواثيــق  وثيقة من 
أداء  لتقييم  الذي يستخدم  املؤشر 
الدول واألنظمة في املجتمع الدولي. 
وقد شــاهدنا تعرض بعض الدول 
للمالحقات مــن املجتمع الدولي إن 
العاملي  لم متتثل بصــدق لإلعالن 
حلقوق اإلنســان، والــذي يعطي 
احلقوق األساسية لإلنسان ويعتبر 
احلد األدنــى مما يجب على جميع 
السلطات تقدميه ألي إنسان بصرف 
النظر عن أصله أو عقيدته أو لونه. 
ومن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
ولدت العديد من الوثائق مثل حقوق 
املرضى وحقوق الطفل وحقوق كبار 
السن وجميعها مكملة لبعضها بعضا 

مببادئها. 
بوابة حقوق اإلنسان تعتبر  إن 

البوابة الرئيسية بأي نظام وبأي دولة، 
لذلك يجب على كل فرد في هذا اليوم 
أن يطلع أبناءه على نصوص اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان حتى يكون 
اجلميع على دراية بها وال نتهرب من 
مسؤولياتنا واالنتباه واليقظة لكل ما 
من شأنه أن يدعم مكانتنا في املجتمع 
الدولي، وعلى الديوان الوطني حلقوق 

اإلنسان أن ينتهز هذه املناسبة ليطلق 
احلمالت اإلعالمية املناسبة، وكذلك 
ال بد من مشاركة الصحافة واإلعالم 
واملجتمع املدني وجمعيات النفع العام 
وضرورة إعادة نشر اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان مع التوعية والتعريف 
بجهود الدولة وإجنازاتها املشهود بها 
باملجتمــع الدولي في مجال حقوق 

اإلنسان، وهكذا يكون االحتفال باليوم 
العاملي حلقوق اإلنسان. 

إننا ننتظــر الكثير من الديوان 
الوطني حلقوق اإلنســان كجهاز 
مستقل يضطلع مبسؤوليات جسام 
متس مكانة الدولة في املجتمع املدني 
بإبراز اإلجنــازات أمام العالم، وأن 
يكون له الدور التوعوي والتوجيهي 
والقانوني وعليه القيام مبسؤولياته 
باليوم  كاملة والتي بينها ما يتعلق 
العاملي حلقوق اإلنســان املوافق 10 
ديسمبر من كل عام، إذ إن املجتمع 
الدولي وضع حقوق اإلنسان على 
قمة أولوياته بعد نهاية احلرب العاملية 
الطاحنة بويالتها املدمرة. وال ننسى 
حقوق اخلدم في املنازل خاصة أنهم 
يتغربون ويبعــدون عن أهلهم من 
أجل طلب الــرزق، فلنتعامل معهم 
كما دعانا له ديننا اإلســالمي وكما 

تعامل الرسول ژ معهم.
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املقبلة  أوكلت رئاســة احلكومة 
تكليفا وتشريفا إلى سمو الشيخ صباح 
اخلالد أحد القيادات السياسية املتمرسة 
في العمل السياسي الدولي واحمللي، 
وقد بدأت جتربته السياسية في ريعان 
شــبابه )25 عاما( بعدما عني ملحقا 
ديبلوماسيا في اإلدارة السياسية بقسم 
الشؤون العربية في وزارة اخلارجية، 
ثم انتقل إلى األمم املتحدة في نيويورك 
ليقضي ستة أعوام في مصنع القرار 
العاملي، لتبدأ بعدها رحلة أكثر مشقة 
وصعوبة.. الوزارة، بدأت في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، تولى دفة 
قيادتها يوليو 2006م، فوزيرا لإلعالم 
مايو 2008م، ثم وزيرا للخارجية 2011م.

تعامل طوال ثمانية أعوام مع ملفات 
بالغة الصعوبة واخلطورة معا، وقد 
شهدت أحداثا جســاما كانت محط 
العالم، ومحــل نقاش طويل  أنظار 
علــى كافة الصعــد، الربيع العربي 
العاصــف، وتبعاتــه املزلزلة، فكان 
حاضرا هادئا خالقا في طرح احللول 
ألكبر املعضــالت اإلقليمية، وماهرا 
الكويت« لأللغام  في جتنب »سفينة 

التي كان يعج بها البحر العربي في 
ذلك الوقت، وحريصا على سالمتها 
كحرصه على أال ترسو »سفينة اخلير« 
في ميناء يحســبه الساسة تخندقا 
جلهة على أخرى، وقال سمو الرئيس 
يوما: »سياسة الكويت اخلارجية تقوم 
على ثوابت ومرتكزات، ونسعى دائما 
اإلقليم والعالم، عبر  لالستقرار في 
التعاون مع األشقاء واألصدقاء ومن 
خالل االرتباط مع املنظمات الدولية، 
والكويت أثبتت مصداقيتها واعتدالها 
واتزانها في هذا التوجه للعالم أجمع 

في مختلف الظروف واألوقات، ونحن 
نسير بثبات على نهج ومنهج رسمه 
سيدي صاحب الســمو حافظ على 

مكانة الكويت الدولية«. 
اليوم.. مرحلة جديدة لرجل عرف 
بنظافة اليد وبياض الصفحة، واملهمة 
أيضا صعبــة، وامللفات الكبيرة في 
االنتظار، و»مشــاغبات« البرملانيني 
في دور االنعقــاد األخير لن تكون 
بعيــدة عن حكومة قصيــرة العمر 
نســبيا، وهم يطمحون لتســجيل 
»هدف حاسم« في مرماها، يرفع من 

شعبيتهم لدى قواعدهم، ليعزز من 
فرص عودتهم لقاعة الشيخ عبداهلل 
السالم في انتخابات 2020 البرملانية، 
وعلى اجلهة األخرى سيكون »التروي 
ودراسة األمر« ردا متوقعا ممن تعرض 
عليه الوزارة من نائب محلل أو قيادي 

يحسب على طيف سياسي بعينه.
لكن في األعم األشــمل سيجد 
سمو الرئيس التلبية حاضرة واأليدي 
املتخصصة ممدودة، لرجل وضع مبدأ 
التعاون بني السلطات الثالث نصب 
الفساد واملفسدين  عينيه، ومحاربة 
الذين تثبت إدانتهــم أولى خطوات 
اإلصالح، وســيقود ســمو الشيخ 
صباح اخلالد »محمل اخلير« احلكومي 
بهــدوء طاملا عرف به إلى بر األمان، 
العقبات واالختبارات  متجاوزا كافة 
السياسية الكثيرة التي تنتظره عقب 
اإلعــالن عن تشــكيل أول حكومة 
برئاسته، واألولويات كالشمس في 
رابعة النهار، أوالهما تفعيل اجلهات 
الرقابية، وثانيهما إعادة هيكلة األجهزة 
احلكومية، واجلميع شركاء في وطن 

النهار.
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