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للقضاء العادل حتية 
وتقدير لـ « مشرف»

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

انتهينــا من مجلس األمة املنتخب فــي ٢٠١٦ واختتم 
الفصل التشــريعي اخلامس عشر بدور تكميلي خامس، 
وبذلك يودع نواب هذا املجلس قاعة عبداهللا السالم واملقعد 

األخضر الذي جلسوا عليه ملدة ٤ سنوات.
ومتت الدعوة لالنتخابات القادمة بتاريخ ٥ ديســمبر 
٢٠٢٠ الختيار ممثلني جدد مبجلس األمة، وهذه املرة األولى 
التي تتم فيها االنتخابات في ظروف جائحة كورونا، حيث 
التشــدد في اإلجراءات الصحية وقوانني منع التجمعات 
وإقامة املقرات االنتخابية والندوات والوالئم التي تشتهر 
بها في فترة ما قبل االقتراع ســعيا حلشد أكثر عدد من 

املؤيدين واألصوات.
ســيعتمد النواب هذه املرة بشــكل كبير على وسائل 
التواصل االجتماعي والتواصل مع الناخبني عن بعد لعرض 
وطرح برنامجهم االنتخابي والتحاور مع الناخبني والرد على 
أسئلتهم، كما أن مواقف النواب في الكثير من االستجوابات 
والقوانني التي أقرت أو رفضت في املجلس املاضي ستكون 
لها دور بارز ومهم في حتديد مصيرهم وقبولهم من الناخبني.
هذا املجلس لم يكن مقبوال، وأثار االستياء خاصة في 
قصوره لتشريع القوانني الشعبية وحل القضايا التقليدية 
املتوارثة من مجلس إلى آخــر، وزاد من ذلك التغيير في 
رئيس احلكومة واحلكومة بعد تفجر ملفات الفساد وغسيل 
األموال وجتار اإلقامات وقضيــة النائب البنغالي وملف 
الصندوق املاليزي وملف املشاهير وغيرها، باإلضافة إلى 
احلمل الكبير بالتعامل مع أزمة كورونا احلالية وتطوراتها 

ومدى كفاءة احلكومة في إدارتها!
الكل ينادي بعهد جديد ونهــج جديد، فقد مرت على 
الكويت حادثة حزينة بعد وفاة املغفور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، وانتقال 
السلطة إلى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
واختيار ســموه سمو الشيخ مشــعل األحمد وليا للعهد 
وعضيدا وسندا له في قيادة هذه األرض وشعبها في كافة 

الظروف نحو بر األمان.
يعلم اجلميع أن الظروف قبل جائحة كورونا لن تكون 
كما بعدها، وهذا األمر يفرض نفسه على العالم أجمع مبا 
فيه الكويت وســيكون له أثر في جوانب عديدة سياسية 
واقتصادية وجتارية وستعيد ترتيب وتنظيم العمل اإلداري 
الداخلي للدولة بني جتديد وحتديث ودمج اجلهات أو إلغائها 

مبا يناسب املرحلة القادمة.
إن العملية السياسية تتكون من أطراف، فاحلكومة هي 
السلطة التنفيذية ومجلس األمة ميثل السلطة التشريعية 
والتي يتم اختيارها من قبل الشــعب بانتخابات برملانية، 
ولذلك يجب أال يحــدث خلل يؤثر على هذه املعادلة ويتم 
ذلك باختياركم ممثلني عنكم يحملون قضاياكم وهمومكم 
ويطرحون القوانني التي توفر احلياة الكرمية وال تنتقص 

من حقوق املواطنني.
نعم الدميوقراطية تعني قرار األغلبية أو األكثرية في 
احلصول على عدد األصوات ولألسف االعتماد في الغالب 
يكون على اجلماعة في احمليط االجتماعي واالنتماء احملدود 
وترسيخ الفئوية والعنصرية والطبقية والقبلية والطائفية 

ومتزق الوحدة الوطنية.
إن اخلبرة العلمية والسياسية والتجربة العملية للمرشحني 
غاية في األهمية، فوصول نواب على قدر عال من الثقافة 
والدراية بالعملية التشريعية والقوانني مع الوضوح من البداية 
بوضع خطة وبرنامج انتخابي واضح للتنفيذ وااللتقاء مع 
بقية املرشحني مبيثاق واحد والتعهد بالسعي فيه وإقرار هذه 
النقاط هي محور وأساس وجود مجلس األمة ليمثل الشعب.

وكما أعلن بعض النواب عدم نيتهم للترشح مره أخرى 
يجب على الشعب أن يعطي الفرصة للمرشحني القادرين 

على العطاء وخدمة الكويت.
٭ باملختصر: الشعب مصدر السلطات.

عادة ما يســتغرب البعض حينما نقدم مشروع إعداد 
دراسة، ويكون من ضمن التكاليف خيار تخفيض التكلفة 

بنسبة ملفتة كلما زادت مدة تنفيذ املشروع املتاحة لنا! 
ال شك أن لكلمة املوعد النهائي (Deadline) أهمية ورهبة 
في اإلدارة، فالبد أن يكون لكل عمل بداية ونهاية، وإال طالت 
األعمال واملهام، وفرح الكسالى بالتأخير والهدوء والعمل 
مثل الســلحفاة! ولذا تنوعت املدارس اإلدارية في ضبط 
مواعيد املهام وإجنازها، وطورت بعض البرمجيات لذلك، 
 Microsoft» ولعل أشهرها برنامج ميكروسوفت بروجكت
Project»، ولكن بعض املشــاريع، قد حترمنا من فوائدها 
ومخرجاتها، إذا وضع لها وقت ضيق، وبشــكل خاطئ ال 
يراعي تعقيدات املشروع وال حتدياته وال تنوع املهام داخله 
ما بني املتوازية واملتتالية، فهناك مهمات يقوم بها فرد وحده 
حتى لو سهر الليالي، وهناك مهمات يتعطل فيها صاحبنا 
الساهر وهو ينتظر أو يستجدي غيره حتى يكمل أعماله.

ولذا كان من بني التوصيــات املهمة، التي نقدمها عند 
صياغة عقود املشــاريع التي يدخل فيها أكثر من طرف، 
أال حتدد وقتا زمنيا ملرحلــة يتدخل فيها غيرك وترتبط 
باستجابته، مثل االستجابة الستطالعات الرأي في بعض 
املشاريع التي حتتاج إلى ممكنات وتسهيالت من العميل، 
كما حدث في أحد املشاريع لصالح البنك الدولي في الكويت، 
حني أصر فريقنا على تزويدنا ببيانات الشركات واحلماية 
الرســمية قبل أن ينطلق عداد املوعد النهائي، وأصبحت 
الصياغة في العقود تذكر مثال موعد شــهرين من تاريخ 

تسلم البيانات وهكذا. 
ورغم أن حتديد موعد نهائي ضيق قد يقود إلى التركيز، 
إال أنه يزيد الضغط أيضا، مما يرفع من احتمالية اخلطأ، 
أو أسوأ من ذلك حني نضطر لتقدمي منتج متدني اجلودة، 
وهنــا أذكر كيف كان أحدهم يفــاوض اإلحصائي بقبول 
نتائج عدد استجابات قليلة ال تعبر عن املجتمع وال تقدم 
دالالت إحصائية معتمدة، ليشرع في التحليل حتت ضغط 

التسليم بالوقت احملدد!
من جهة أخرى، فإن وضع فريق العمل، حتت ضغط موعد 
نهائي ضيق، يرفع من مستوى التوتر، الذي يفاقمه تفاوت 
القدرات والهمم، وينتج فريقا غير فعال يتقاتل أفراده فيما 
بينهم، مما قد يقود إلى رفع الراية البيضاء واالستسالم.
ومن بني أكبر أســباب اخللل فــي التعامل مع املوعد 
النهائــي، القبول مبوعد إجناز ضيــق حتت رغبة العميل 
وحل مشــكلته وإال ضاع املشــروع وإغراء دوالراته! أو 
حتت رهبة ورغبة اإلدارة العليا واملسؤول، فيقف الفريق 
مهموما مكتوف األيدي، أحيانا يســتعد للفشل أو يبحث 

عن أيه فرصة لتخفيف اجلودة!

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وإذا حكمتم بني 
الناس أن حتكموا بالعدل) ڈ.

فوجئ مساهمو جمعية مشرف التعاونية 
بقرار عزل رئيسها قبل شهور بقصد اإلصالح 
للمسيرة تشكلت خاللها لديهم لتميزها على 
مدى عشر سنوات متوالية، حيرة حسمها بعد 
متابعة قانونية قضائية عادلة طمأنت قلوب 
مساهميها من أهل مشرف خاصة ومن الكويت 
عامة انطباعات مؤكدة باحلكم القضائي النزيه 
أنها بأيــاٍد أمينة صادقة ومخلصة، تؤكد أن 
قضاءنا عادل حازم حاسم بقصد استمرار ذلك 
النجاح للجمعية ومتيز فرسانها بنزاهة وأداء 
رئاسة وأعضاء الفريقني تهمهم املصلحة العامة، 
ولكليهما اجتهاداته الفيصل لها وبها قبة القضاء 
العادل لكل أمور الديرة يغلفها مخافة اهللا وثقل 
األمانة وقسمها الرباني أوال، ليس له ثاٍن للكويت 
رجالها مهما تداخلت النوايا بكل ســاحاتها، 
أنتم قــدوة للجميع منوذجا للتعاون النزيه، 
وبعيدا عن املبالغات، والنزاعات، والتحزبات، 
والتأويالت، والتوقعات، والتخريجات، وغيرها 
للساحة الكويتية الساخنة بزخم االنتخابات 
البرملانية لقاعة عبداهللا السالم، طيب اهللا ثراه، 
ومن جاء بعده بنفس النهج والتوصيات، آخرهم 
أمير اإلنسانية املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، والذي كررها في 
أكثر من مناسبة وكلمات «أوصيكم بالكويت 

وأهلها خيرا»، تعني الكثير للديرة وأهلها.
ثم أكدها في قَسم تسلم السلطة صاحب 
السمو األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، بقوله: «يا أهل الديرة، ديرتكم أمانتكم»، 
أو كما وصفهــا للعمل على حمايتها ماضي 
وحاضر واملســتقبل أمانــة باألعناق حاكما 
ومحكومني مبرور األحداث والسنني، واصل 
تأكيدها بقسمه العظيم سمو الشيخ مشعل 
األحمد لدى اســتالم مهام والية العهد لذات 
التوصيات للوطن األمن باهللا وكتابه وهدي 
نبيه، النسيج واحد، واحلزمة محكمة، والهدف 
مرصود والعزم مشدود بكم أهل الديرة بال 

لغط وال حيرة.
للدولة،  التعاون منوذج مصغر  جمعيات 
عطاء وإخالصا وأداء متميزا كنموذج! واجلميع 
يتقبــل احلكم في ظل عدالة ونزاهة قضائنا 
العادل، واهللا ولي الصاحلني. وفقكم اهللا للتعاون 

دون تهاون يا فرسانها األوفياء.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد تقع عليها مسؤوليات عدة 
والتزامات محلية وطنية والتزامات 
عربية ودولية، وهذا يتطلب الوعي 
الكامل والوالء التام للوطن، وأن 
نساعد قائد املسيرة في أن يواصل 
مســيرة اخلير واإلجنازات على 
جميع املستويات احمللية والعربية 

والدولية.
املقبلة قبل االنتخابات  األيام 
يجــب علينا أن نكثــف توجيه 
الناس ملمارسة االنتخابات ضمن 
املنهج الدميووقراطي الذي يلتزم 
بالوالء الوطني ورفض أي توجهات 
غير وطنية، البد أن نذكر الناس 
أن نتعظ ونســتفيد  بأنه علينا 
من استيائنا من املجلس السابق 
الذي أضاع الوقت في استجوابات 
مكررة وشــخصية ليس لها أي 

عالقة باملصالح الوطنية.
من أقوال سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد: «واجبنا 
جميعا احلرص على وحدتنا الوطنية 
وصيانتهــا وتعزيزها فهي عماد 
الواقية  الداخلية ودرعها  اجلبهة 

وسورها احلامي».
واهللا املوفق.

مرحلة الطفولة ألنه حني يكبر قد 
يجد في شبابه من يدمر أحالمه 
ويسقطها على الهاوية، ولكن على 
األقل فــي طفولته لم يحرم من 

اللعب واملدرسة.
أطفال اليوم ال بد من إنقاذهم 
ألن هذه مسؤولية دولية، ويجب 
إيجاد حلول جذرية لهذه املعضلة، 
نريد توصيات أممية وتنسيقا دوليا 
حتى ال تكون هناك مقارنات بني 
شــعوب العالم، ملاذا هذه الدولة 
أفضل من األخرى وعاجلت األزمة 

بطريقة أفضل؟
اليوم اليونيسكو متثل العالم 
التعليم  التصرف وإنقاذ  وعليها 
السياسة لطاملا قلنا  وإبعاده عن 
مرارا وتكرارا إننا نريد أن يكون 
التعليم مبنأى عن السياسة حماية 
لألطفال والشباب من أن يكونوا 
ضحايا للقرارات غير املدروسة.

اليــوم، نريــد مقاربــة بني 
الشــعوب، نريد أن يحل السالم 
في العالم، نريد أن ننبذ العرقية 
إلى مجتمعات  والطائفية ونصل 
آمنة، وهذا كله لن نصل إليه إال 
من خالل التعليم وإذا ما تضرر 
التعليم سيتضرر العالم بأجمعه.
أنه في ظل  حقيقة نستغرب 
هذه اجلائحة لم نسمع أي تصريح 
من اليونيسكو أو توصيات وكأنها 
ستتخلى عن الهدف الذي أنشئت 
من أجله، فمنذ زمن بعيد ال أخبار 
عن اليونيســكو وال أنشطة في 
اإلعالم ونطالبها بضرورة عودتها 

الى دورها الرائد.

األمانــات وصونها والعيش مبا 
يســره اهللا لهم. لذا قد حتتاج 
إلى قبضــة قانونية  الكويــت 
والتحرر من عباءة االســترخاء 
ورخاوة تطبيق القانون وتفعيل 
القانون. ومن أساســيات  قوة 
األمن، تعديل التركيبة السكانية 
وضمان األغلبية الدائمة ملصلحة 
املواطنني، والعمالة الوافدة عنصر 
مؤثر واملتحكم في مسيرة التطور 
الكويتي كالتوســع في خدمات 
التعليم والصحــة والبناء وفي 
سلك القضاء فمن له مكانه في 
مسيرة التطور يبقى فيها، ولكن 
هناك عمالة سائبة ال عمل لديها 
قد تشكل عائقا ومرهقا قد تسبب 
الكثير من املشاكل واالنحرافات 
السلوكية. قد نتعايش مع الوضع 
املريح مع دول  املثالي  اإلقليمي 
اجلــوار بأنظمــة دميوقراطية 
مستقرة آمنة وخالية من األطماع 
والتوسع. لنتعاون ونتكاتف ببث 
روح الهمة الوطنية من أجل نهضة 
الكويت لواقعها اجلديد ولنعمل 
بشرف واقتدار وتطبيق القانون 
علــى كل مخطئ في حق وطنه، 
فاإلنسان الكويتي نشأ في تربية 

دينية وقيم أخالقية فاضلة.

بذلك ضرورة االختيار األفضل 
واألنسب دون االلتزام مبا متليه 
والءات البعض للقبلية والطائفية 
الشعب  أمام  الدينية..  ولألحزاب 
املقبلة مسؤولية  في االنتخابات 
وطنية كبيــرة في انتخاب نواب 
ملجلس األمــة لديهم القدرة على 
إجناز التشريعات وتبني مشاريع 
التنمية، وأمام الشعب فرصة ليثبت 
للعالم أن الشــعب الكويتي واع 
بالدميوقراطية، البد من  ويلتزم 
اإلظهار للعالم أن الشعب الكويتي 
ميارس املنهج الدميووقراطي وفقا 

لوالئهم الوطني.
الدولة في العهد اجلديد بقيادة 

فاألطفال ال بــد ان يتعلموا 
مبعدل خمس إلى ســت ساعات 
يوميا، وال بد أن يكون هناك تفاعل 
بينهــم وبني معلميهم، وال بد ان 
تكون هناك بيئة تربوية حاضنة 
تكسبهم مهارات بعيدا عن أجواء 
منزلهم، فالطفل يجب أن يحتك 

مبجتمع املدرسة.
وعليه، ليتنا نسمع توصيات 
من اليونيسكو في كيفية توفير 
بيئة تعليميــة حاضنة لألطفال 
ضمن االشتراطات الصحية حتى 
ال يتضرر أطفالنا، فالبالغون الكبار 
نقول لهم تعليم عن بُعد معقول 
وهو افضــل لهم، ولكن األطفال 
كيف لهم؟ فمن درس علم النفس 
التربوي يعرف جيدا ما نعنيه حني 
نقول ضرورة أن تكون هناك أجواء 
مدرسية ومجتمع يحيط بالطفل.
لن نســمح بتدمير األطفال، 
كفانا نحن البالغون املعاناة التي 
نعانيها مما نشــهده من مشاكل 
احلياة، ولكن األطفال نريدهم في 
منأى عن هــذه الصراعات، ألن 
اجمل مرحلة في حياة اإلنسان هي 

االمتداد اإلســتراتيجي للكويت 
أمنيــا واقتصاديا وثقافيا، فهو 
احلصن جلميــع دول مجلس 
التعاون والرادع لكل من يستخف 
باملواثيق واالعراف الدولية، وهي 
أساس االســتقرار األمني. وقد 
حتتاج الكويت إلى قوة الضبط 
والربط من اجلهاز اإلداري ملتابعة 
ومراقبة عناصر الفساد والتزوير 
وغســيل األموال والكسب غير 
املشــروع وأكل احلرام، وهي 
ظواهر غريبة وسلوكيات سلبية 
ظهرت لنا مــع جائحة كورونا، 
وأهل الكويت بأخالقهم الكرمية 
وما جبلوا عليه من خير وكرم 
ووفاء ومــا يتصفون به بحفظ 

األمان لبلدنا.
كما أكد ســموه إلى أن الوالء 
للكويت هو قمة الوطنية وضرورة 
االلتزام وعــدم التأثر بالوالءات 
القبلية والطائفية والوالء لألحزاب، 
ألن عدم االلتزام بالوالء للكويت 
يعني أن هنــاك من ال يضع في 
أهميته الــوالء الوطني للكويت، 
وبالتالي من الصعب أن نقول ملن 
والؤهم لغير الكويت أنهم وطنيون، 
ألن والءهم لغير الكويت ولشعبها.

وهناك دعوة صادقة من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ألن تكون فزعتنا في االنتخابات 
املقبلة للكويــت ويتوجب علينا 

فاألطفال اليوم محرومون من 
التعلم بســبب توجيهات منظمة 
الصحة العاملية ودول كثيرة ومنها 
الكويت قامت باختزال فترة تعليم 
الصفوف االبتدائية الثالثة األولى 
بساعتني بتسجيل ڤيديو أي ان 
شــريحة كبيرة من األطفال لن 
تتعلم، فالكل يعرف أن التعليم له 
أسسه وقواعده وبرنامج تربوي 
متكامل كيف سيختزل في فيلم 
مصور، إذا كان البالغون الراشدون 
إذا ما شاهدوا فيلما ال يستوعبونه 
فكيف إذن بالطفل الذي لم يتجاوز 
٦ أعوام وال يعرف القراءة والكتابة 

أن يفهم؟!
حقيقة أنا أوجه ندائي لرئيسة 
منظمة اليونيسكو السيدة أودري 
أوزالي أن يكون لها موقف دولي 
عاملي حول التعليم، فالبد أن يكون 
هناك تنسيق بينها وبني مؤسسات 
التعليم فــي مختلف دول العالم 
حتى نحمي أطفالنا من القرارات 
التي تطول التعليم والتي معظمها 
قرارات جديدة قد تؤثر سلبا على 

تعليم األطفال.

البحر  البعض، عيشــتهم على 
غوصا وجتارة وعلى البر برعي 
اإلبل واألغنام والتجارة، فهويتنا 
مرتبطــة ارتباطا وثيقا باألرض 
والبيئة، لنا طابع خاص مختلف 
عن دول اجلوار من إيران والعراق 
واختالف جيومورفولوجيا األرض 
من تضاريس وجبال وأودية وأنهار 
وغيرها. وقد نحتاج حلياة آمنة 
ومستقرة بحسن النوايا وبطيب 
النفس، وقد تلتقي مصاحلهم معنا 
وشراكة املنافع املستدمية تضمن 
الردع وتفسد طموح التوسعات، 
مدركني ملعاني الشراكة وأثقالها. 
الكويت مرتبطا  أمن  وقد يكون 
مبجلس التعاون اخلليجي وهو 

أكــد صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد في كلمته 
خالل افتتاح دور االنعقاد العادي 
ملجلس األمة على ضرورة االلتزام 
والتمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة 
وفي مقدمتهــا وحدتنا الوطنية، 
وتضافرنا كأسرة واحدة، إذ أثبتت 
وحدتنا الوطنية على مر السنني أنها 
بحق سالحنا القوي في مواجهة 

جميع التحديات واألزمات.
التزامنا  إلى  كما أشار سموه 
بالدميوقراطية منهجا واحترامنا 
للدســتور مبدأ ودولة قانون. ثم 
أكد سموه أهمية عملية االنتخاب 
أمانة  كمنهج دميووقراطي فهي 
ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق 
مبراعاة اهللا والضمير في حسن 
اختيار ممثلي األمة ومتابعة أدائهم، 
داعيا سموه الشعب الكويتي ألن 
تكون فزعتهم جميعا للكويت وأن 

يكون الوالء لها أوال وأخيرا.
صاحب السمو أكد مجددا على 
متســك الدولة بالثوابت الوطنية 
التي تلتزم بالديومقراطية منهجا 
لسياسة الكويت، وفي هذا دعوة 
إلى الشعب لضرورة التماسك وأن 
تكون وحدتنا الوطنية هي حزام 

الذي  الســؤال  إلى متى هذا 
يخطر في بال العديد من املتتبعني 
لألوضاع التــي اجتاحت العالم، 
كوارث اقتصاديــة وتعليمية ال 
نعــرف إلى ماذا ســتؤول إليه! 
منظومات باتت تنهار وأعراف باتت 
تتغير ونحن مازلنا عاجزين عن 

تالفي كل هذه السلبيات.
كل مسؤول في العالم بات يقرر 
ويصرح بشيء يخالف عقائدنا 
وما جبلنــا وتعودنا عليه ونحن 
بالتأكيد خاضعون وال منلك التغيير 
أو حتى القرار، فالشعوب يعتقد 
كثيرون أنها ال تقرر ولكن في ظل 
وجود منظمة األمم املتحدة التي من 
املفترض أنها متثل شعوب العالم، 
بات اليوم ال بد أن نوجه لها خطابنا 
آملني أن نصل إلى قرار يعالج هذه 
األزمات التي طفت على الساحة.

فعلى الرغــم من كل اجلهود 
املتحدة لغرس  التي بذلتها األمم 
العديد من املبادئ وإرساء احلقوق 
والدساتير والقوانني حول العالم 
يأتــي جــزء من منظمــة األمم 
أال وهي منظمة الصحة  املتحدة 
العاملية لتنســف مجهود جتاوز 
الثمانني عاما لألمم املتحدة وتلغي 
اختصاصات بقية املنظمات التابعة 

لألمم املتحدة.
فاليوم التعليم مير بكارثة مع 
دالالت واضحة على أن االستمرار 
على هذا الوضــع يعني ارتفاع 
معدالت األميــة التي بقيت األمم 
املتحدة ألعــوام حتاول القضاء 

عليها واالرتقاء بشعوب العالم.

كارثة الغزو العراقى التعيس 
مبآســيها ومهانتها وثقلها على 
كياننا ونفوسنا قد نخرج منها 
بالكثير من العبر والدروس، قد 
رســمت لنا منها مفهوما جديدا 
وقواعد متينة وصلبة وخاصة مع 
أزمة ڤيروس كورونا سنة ٢٠٢٠ 
اســتجدت أمور كثيرة بصالبة 
اجلبهــة الداخلية بوحدة وطنية 
نستلهمها من الوفاء واإلخالص 
لهذه األرض الطيبة املعطاءة وال 
تســمح بخدش وخرق جدارها 
الوطنية  بالروح  املتني املشــبع 
والتفاني من أجله لنهضة البالد 
واالنضباط املجتمعي القائم على 
سيادة القانون والضبط والربط 
والعقاب لكل من يحاول التطاول 
على أمن واستقرار البالد. واسم 
الكويت متواجد على خرائط العالم 
منذ القرن السابع عشر امليالدي 
ومعظم سكانها جاؤوا مهاجرين 
من جند في شبه اجلزيرة العربية 
بســبب القحط واجلفاف وشح 
املياه والكأل الذي أصابهم باإلضافة 
إلى بعض الهجرات أتت من إيران 
ومن بعض دول اخلليج العربي 
واستقرارهم على أرض الكويت 
بروح االنســجام مــع بعضهم 
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في كتابه «كيف تتحدث إلى أي شــخص 
فــي أي وقت وفي أي مــكان؟» يقدم عمالق 
املذيعني الري كينغ عصارة جتاربه التي امتدت 
ألكثر من خمســة عقود وشكلت هذه القامة 
اإلعالمية، مستعرضا تقنيات فريدة لفن احلوار 
والكالم إلذابة جبل اجلليد والتخلص من رهاب 
مواجهة اجلمهور وطرق التحاور مع الضيوف 
في مختلف املناســبات، وفي ظل ازدهار علم 
صناعة احملتويــات اإلعالمية وتزاحم األفكار 
ووفرة املعلومات وتهافت الناس لكسب مساحات 
أكبر للتأثير أصبحت للكلمة سطوتها ولفنون 
اإللقاء والتقدمي جاذبيتها فصار مهما امتالك 

تلك املهارات.
جتاوز تشيرشل حالة التلعثم في صباه حتى 
أصبح أشهر رئيس وزراء لبريطانيا، وجوزيف 
غوبلز وزير الدعاية واإلعالم يرسم اخلارطة 
الكاريزمية خلطابات هتلر ليؤدي أدوارا متثيلية 
في خطاباته جندت احلشود، وحسان بن ثابت 
ے بأشعاره وبالغته يذود ببراعة عن رسول 
اهللا ژ، وعراب علم نفسية اجلماهير «غوستاف 
لوبون» يفك شفرات نفسيات اجلماهير لتهيئة 

األجواء وصوالً لتأثير أكثر عمقا.
طلب أحد الرؤساء األميركيني من هيوسنت 
املعروف بقوة كالمه وإقناعه طلبا غريبا بأن 
يضم والية تكساس - والتي كانت تتبع املكسيك 
سابقا - إلى الواليات املتحدة األميركية بدون 
استخدام أي وسيلة عسكرية، قبل هيوسنت 
باملهمة وفتح مكتبا للمحاماة في تكساس ولقوة 
إقناعه وبالغته وأدائه الساحر فنت أهل تكساس 
وبدأ يزرع فيهم ضرورة االنفصال عن املكسيك 
واالنضمام للواليات املتحدة كونها هي القوة 
القادمة في العالم، وفعال بعد سنوات استطاع 
هيوســنت أن يضم تكساس للواليات املتحدة 
بلسانه ودون أن تُطلق رصاصة واحدة! سحر 
الكلمة وقوة األداء باإللقاء هي صنعة العظماء 
القلوب  وحصان طروادي الختراق أســوار 

والعقول معا.
البدايات قد تكون قاسية أحيانا لكنها سرعان 
ما ستزهر بالرغبة واجلد فمعقود اللسان ومن 
يفتقر ملهارات اخلطابة واإللقاء بإمكانهم إذابة 
جبل اجلليد مع ذواتهم واآلخرين ويتمترسون 
بتقنيات مجربة وفعالة كاالنخراط في دورات 
فنون اإللقاء واخلطابة والتدرب على اخلطابة 
والقراءة في سير العظماء في اإللقاء واخلطابة، 
وكيف وصلوا ملرحلــة االتقان، باإلضافة إلى 
االستماع إلى خطابات السياسيني واإلعالميني 

امللهمني لتغذية هذه املهارات.


