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وقفة

احذر أن 
ُتعجب بنفسك

د.غنيمة محمد العثمان احليدر

أحبتي إخواني األفاضل، ألف مبروك عليكم ثقة شعب 
الكويت الوفي املخلص الــذي أوصلكم إلى قبة البرملان 
وحقق احللم الكبير لكم كي تؤدوا األمانة بكل فخر، وعن 
طيب خاطر. واعلم أن اهللا شاهد على قسمك بأن تؤدي 
األمانة على أكمل وجه، وتذكر أنه قسم لو تعلمون عظيم، 
فإياك ثم إياك أن تعجب بنفسك وتفرح بهذا املنصب الذي 
يحاسبك عليه اهللا، قبل أن يحاسبك أهل الوطن الشرفاء.
اعلم أن العجب هو الكبر والزهو، واستعظام النعمة، 

والركون إليها، مع نسيان إضافتها للمنعم سبحانه. 
إخواني الكرام.. أعضاء مجلس األمة اجلدد والقدامى 
من مواطنة كويتية محبة لكم ســهرت طوال الليل حتى 
الفجــر وأمثالها كثير من أهل الوطن، نصيحتي لكم من 
قلب محب أال يأخذكم الفخر والعظمة واإلعجاب بأنفسكم 
أو باحلســب والنســب أو املعجبني بأموالهم وثرواتهم 
ومناصبهم، وعشــائرهم وأقربائهم، أو املعجبني بعلمهم 
أو عباداتهم، بعد دخولكم مجلس األمة وليس مجلسكم 
فقط. ولكن كونوا معجبني بتحقيق حلم كل مواطن يتمنى 
أن ينال حقه على أكمل وجه في وطنه وعليكم تســخير 
كل أدواتكم للعمل بجد واجتهاد لرفعة شأن هذا الوطن 
الذي يشهد اهللا كم نحبه. اعملوا على زيادة دخل الدولة 
وكونوا رســل خير أسوة مثل سيدنا يوسف گ حني 
طلب من العزيز (اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ 
عليم)، احفظ خير الوطــن للوطن وأهله والوطن مد يد 
اخلير ملعظم دول العالم وجاء دور الوطن واملواطن الذي 

هو أولى بخير وطنه.
ليس كل من دخل مجلس األمة أدى األمانة التي وعد 

بها قبل دخوله.
اليوم الكل ينظر لكم مبنظار وردي.. أخي من وصلت 

لقبة البرملان اجعله بر أمان ألهل الوطن.
حتدثوا مع الشعب عن مشاكلهم مثلما كنتم حتدثونهم 
قبل دخولكم املجلس وضعوا احللول لكثير من املشاكل 
املتراكمة فلو كتبت عنها ملا انتهيت. ولكن أولها أعطوا األمان 
للشعب والوطن بأنكم أتيتم لتغيير السيئ لألحسن لهذا 
الوطن. دللوا املواطن فإنه يستاهل يتدلل بديرته ووطنه.

ال تبخلوا على الشعب بأن يحقق أمله وآماله وساهموا 
في خفض الضغط والسكر من احلّرات التي مرت عليه. وال 
يأخذكم الزهو واإلعجاب بوصولكم للمجلس بل افتخروا 
باإلجناز لهذا الوطن ومواطنيه وليكن «دهنّا في مكبتنا» 
واهللا بإذنه سيوفقكم بكل خطوة. دعواتنا لكم بالتوفيق.
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أيها اإلخوة الكرام، ليس هكذا تســاق اإلبل، ان الوطن 
منذ عقد مضى وهو يئن من األوضاع اجلســيمة املتردية 
والتي ال تقع إال على عاتق هذا الشــعب املسكني الذي كان 
واليزال يعيش في ظالم الفساد املالي واإلداري واخلدماتي 

فال طبنا وال غدا الشر.
ومن خالل قراءة سريعة مليكانيكية العمل بني السلطتني 
يتضح لنا أن املساومات واالبتزاز وافتعال املشاكل وفساد 
بعض أفراد السلطتني وظهور عدة تكتالت من النواب أدى 
إلى جعل املجلس حلبة مصارعة دميوقراطية ليس بها أحد 
مغلوب ســوى الوطن واملواطن، ثم نستبشر خيرا في كل 
مرة ونقول ما وراء العداوة إال احملبة ويخيب ظننا بهذا املثل 
ألنه ليس وراء العداوة إال عداوة جديدة وتعطيل جديد ألداء 

السلطتني أي عادت حليمة لعادتها القدمية.
أيها اإلخوة املرشــحون اجلدد إننا ال نريد حليمة في 
املجلس القادم بل نريد «عفى اهللا عما سلف»، ونفتح صفحة 
جديدة ومن يظن أن صناعة التأزمي هي احلل املناسب النتزاع 
حقوق الشعب فهو مخطئ متاما ألن جتارب التأزمي فشلت 

في املجالس السابقة.
أيها اإلخوة النواب اجلدد، إن الشــعب صّوت لكم ألنه 
يعتقد أن األمانــة عندكم محفوظة وال نريد أن تترجموها 
إلــى نزاعات متتالية في املجلس بــل إلى إجنازات لصالح 

الشعب والوطن.
أيها اإلخوة النواب اجلدد، إن رئيس احلكومة أو رئيس 
املجلس لن يكون يهوديا وال مجوســيا بل هو من جلدتكم 
وفي النهاية لن يكون معصوما من اخلطأ وليس معصوما 
من احملاسبة، واحملاسبة صمام أمان لألداء املثالي للمجلس 
والبد أن تكون احملاســبة ضمن إطــار التقدير واالحترام 
املتبادل الن االختالف في الرأي ال يفسد في الود قضية.

نعم هي دميوقراطية ولكن يجب أن تكون بنكهة عربية 
كويتية ممزوجة بقيم ومبادئ وأعراف عربية أصيلة واحترام 
متبادل بني جميع األطراف وليعلم اجلميع ان اهللا ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم فصدق النية في اإلصالح 

ال يجعل للخالف أثرا في املجلس.
أيها اإلخوة النواب اجلدد، إن تنوع طبقات الصوت في 
اخلطاب البرملاني وإثارة اجلدل وإبهار اجلماهير الكويتية 
به شيء جميل لكنه لم يأت بنتيجة إيجابية في حياة الشعب 
الكويتي في الفترة الســابقة حتى وإن كان على حق، فاهللا 
سبحانه وتعالى بقوته وجبروته وقدرته اخلارقة على اخللق 
قال لنبيه موسى گ: (اذهبا الى فرعون انه طغى، فقوال 
له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى) سورة طه اآلية ٤٣ - ٤٤.

(قــوال لينا) يا إلهي ما أعظم هــذا الدرس الرباني الذي 
يعتمد على ســحر اخلطاب اللني عند لقاء اخلصم القوي 

البني تأملوه جيدا وفكروا به.
أيها اإلخوة النواب اجلدد، انتم تعرفون أن األسد يعتمد 
على القوة لفرض إرادته واإلنســان يعتمد على العقل في 
منازلته لألسد ملك الغابة فيصطاد األسد ويضعه في قفص 
بحديقة احليوان ثم يشتري تذكره بدينار له والبنه الصغير 
ويذهبا إلى قفص األسد ليتفرجا عليه، وعندما يسأل االبن: 
مــا هذا يا أبــي؟ فيقول له والده إنه األســد ملك الغابة يا 
بني، وهذا يعني ان العقل هو مصدر القوة وليس اللســان 
والعضالت. والعقول إذا تزاحمت ســتجد املخرج املناسب 
لها وبأقل التكاليف وعندما تتصادم فالكل سيتحمل نصيبا 

من اخلسارة.
لذلك عليكم بالتعاون علــى البر والتقوى وال تتعاونوا 

على اإلثم والعدوان فتذهب ريحكم.
أيها اإلخوة النواب اجلدد، كما يعلم اجلميع ان حمالتكم 
االنتخابيــة األخيرة تكلفتها تعادل صفرا في زمن كورونا 
مقارنة مع تكلفة احلمالت الضخمة الســابقة قبل كورونا، 
وهذا يعني أنكم لم تخسروا شيئا من مالكم اخلاص فلستم 
بحاجــة إال ألمرين حيويني في مجتمعنا وهما قولة و«نعم 
بفالن» وقولة «اهللا يذكره باخلير» سواء من قبل احلكومة 

او من قبل الشعب.
وهذا بنظري افضل وســيلة لبقائكم باملجلس كممثلني 

للشعب إلى أقصى فترة ممكنة.

نستعيد املجتمع الذي يتغنى به اآلباء 
واألجداد، ونبث الروح فيه من جديد.

ولعل أول الطرق وأهمها لزرع القيم 
في أجيالنا القادمة هو املدرسة من خالل 
إعادة النظر في املناهج وتضمينها القيم 
واســتحداث منهج عملي يؤصل في 
الطالب هــذه القيم، ثم تأهيل املعلمني 
وإعادة النظر في شروط قبولهم ليكونوا 
قــدوة حقيقية يســتقي منها الطالب 
األخالق والســلوكيات. إن أي إصالح 
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي البد 
أن ينطلق من املدرسة، فالتعليم بوابة 
اإلصالح الشامل ألي مجتمع، لذا كان 
من الواجب أن يكون على رأس أولويات 
أي خطة حكومية للتطوير واإلصالح.

إن عملية التغيير صعبة، حتتاج جهدا 
ووقتا لكنها ضرورة ملحة وحاجة حتمية، 
فال ثابت في هذه احلياة إال التغيير! «ملن 
شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر»، فإن لم 
نتقدم تقادمنا، وإن لم نتطور تقهقرنا، 
لذلك فليكن دعاؤنا: «اهللا يغير علينا»! 
نعم، اهللا يغير علينا لألحسن، اهللا يغير 
علينا لألفضل، اهللا يغير علينا لألجمل. 
ولنتذكر قول اهللا تعالى: (إن اهللا ال يغير 

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).

بأهمية  بأكمله  املجتمع  القناعة لدى 
التغيير.

البد للمجتمع أن يدرك أن اإلصالح 
مهمتــه، وأن تتكامــل جميع اجلهات 
احلكومية واألهلية وتقوم مبسؤولياتها، 
وتكون البداية بدراسة علمية تشخيصية 
ألهم األمراض املجتمعية التي ساهمت في 
انتشار الفساد، يعقبها مؤمتر وطني على 
املتخصصون  أعلى مستوى يحضره 
لوضع ســبل وطرق العالج واآلليات 
التي ميكننا من خاللها إعادة زرع القيم 
املفقودة، ثم قيام كل جهة بواجبها من 
وزارات وهيئات ومؤسســات، حتى 

خالل بناء اإلنســان وصوال إلصالح 
املجتمع، بناؤه قيميا وأخالقيا وسلوكيا 
حتى يكون الــوازع الداخلي هو املانع 
عن الوقوع في املخالفات قبل القانون.

لو عدنا لكل املشكالت التي نعاني 
منها لوجدنا سببها فقدان القيم في 
البشر، فالصدق واإلخالص  نفوس 
والتجــرد واألمانة والقيم األخالقية 
العليا بحاجة إلى إعادة غرس وتأكيد، 
ضمانا الستدامة املجتمع واالرتقاء 
بأبنائه والقضاء على الفساد املستشري 
فيه. الوقت ال يكون متأخرا أبدا في 
عملية اإلصالح، بشــرط أن تتولد 

يعاني املجتمع من مشــكالت عدة 
تلقي بظاللها على جميع مجاالت احلياة، 
فالفساد أصبح واقعا متقبال، والرشوة 
أتعابا مستحقة، والواسطة ضرورة ملحة، 
والغش حقا مكتسبا، والعنصرية فزعة 
محمودة. تبدلت نظرة املجتمع، وتشكلت 
بني فريق كبير منه وبني هذه الظواهر 
ألفة بحجة تقبل الواقع ومسايرة الوضع 
والقبول به، واستسالما لتبريرات قوى 
الفساد ومقارناتهم اخلاطئة مبجتمعات 
نخر فيها التخلف وانهارت لديها القيم، 
وتخويفهم من إمكانية وصولنا ملستواهم، 
حتى انتشرت مقولة «اهللا ال يغير علينا»!

ال شك أن للقانون سطوته، ويكون 
في أحيان كثيرة رادعا ملن تســول له 
نفسه جتاوز النظام وكما قيل «إن اهللا 
ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن»، لكنه 
ال يضمن دميومة االلتزام به، فاإلنسان 
مفطور على الشهوة واألنانية والطمع، 
وســيجد بطريقة أو بأخــرى ثغرات 
ليتحايل بهــا على القانون، والوصول 
ملبتغاه بطرق غير شرعية متى ما كانت 
نفســه ضعيفة مستســلمة للنزوات 
والشهوات. فإذا كان القانون وحده ال 
يكفي صار لزاما أن يكون اإلصالح من 

وجهة قلم

اهللا يغّير علينا
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استجوابات محتملة وقريبة جدا بل 
وقائمة وميكن إشعالها سياسيا في اي 
حلظة، وليس من خطأ في التشكيل 
احلكومي سوى أن االختيارات خاصة 
اجلديدة شابها االستعجال، وأعتقد أن 
هذا الباب سيدخل منه نواب األغلبية 
للبدء مبعارك سياسية مبكرة، وسيكون 

هذا سببا في تعديل حكومي مبكر.
< < <

األهم، القبــول بنتائج انتخابات 
الرئاســة من ِقبل األغلبيــة النيابية 
ســيثبت حجمه خالل األيام القليلة 
املقبلة وخالل اجللسات املقبلة، وأما 
قضية بحث من صّوت ومن لم يصّوت 
يجب ان يكون رهنا بالتحليل السياسي 
وليس بــاألداء السياســي ألعضاء 

األغلبية.
< < <

توضيح الواضح: االســتجواب األول 
قريب جدا وواضح وضوح الشمس.

< < <
توضيح األوضح: رغم ما ذكرته إال أن 
هذا ال ينفي أن األغلبية النيابية ستبدأ 
باالنتقام من احلكومة في أقرب فرصة، 

وما راح نخلص.

تكون هناك بــوادر تعاون واضحة 
بني الســلطتني، وان تعلن احلكومة 
النواب  برنامج عملهــا وان يتعامل 
خاصة األغلبية بحسن النية مع تلك 
املبادرة احلكومية، امــا إن لم تقدم 
احلكومــة ببرنامج عملها أو تأخرت 
فعليها من اهللا ما تستحق، دميوقراطيا 
ودســتوريا وبرملانيا، وميكن تقدمي 
استجواب لرئيس احلكومة في حال 
عدم تقدم احلكومة ببرنامجها، وهذا 
خطأ حكومي يستوجب تعديله نيابيا.

< < <
عامة، ولد التشكيل احلكومي بـ٣ 

فقط من اجل االستهداف أو من أجل 
ان  السياســي، ويجب  االستعراض 
نتجاوز مرحلة انتخابات الرئاسة وأن 
يبدأ النواب بفتح صفحة جديدة ومد 
يد التعاون للحكومة التي يجب بدورها 
أن متد يدها أوال ليتحقق التعاون بني 
السلطتني، كما جاء في النطق السامي 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد في خطاب بداية دور االنعقاد.

< < <
الصدام بني الســلطتني لن يعود 
بالنفــع على أحد خاصــة في هذه 
املرحلة، ولن ينجز شــيئاً ويجب ان 

انتهت انتخابات رئاسة مجلس األمة 
باختيار النائب مرزوق الغامن رئيسا 
ثالث،  األمة لفصل تشريعي  ملجلس 
وبهذا يجب أن تعلــن كتلة األغلبية 
النيابية نهاية الصدام السياسي الذي 
أطلقته مــع أول اجتماع لها، ألن ما 
حصل قبل وأثناء انتخابات الرئاسة هو 
صراع سياسي حميد - كما يفترض 
التعامل معه - وانتهى إلى ما انتهى إليه، 
وعلى اجلميع القبول بنتائج االنتخابات 
الدميوقراطية الختيار رئيس املجلس. 
ليس هناك في السياسة رابح وخاسر 
خاصة إذا كان األمر كما يعلن اجلميع 
البحث عن املصلحة العامة فالفائز هو 
الوطن، وهكذا يجب أن يقتنع اجلميع، 
املسألة معركة سياسية وليست حربا 
دائمة وطلب ثأر، األهم انه يفترض 
في املعــارك الدميوقراطية اال تكون 
شخصانية وأال تأخذ الطابع الشخصي.

< < <
أمــا شــغل عقليــة اجلماهير 
املتعصبة ألنديتها فهي ال تليق بالعمل 
الدميوقراطي السياسي، وعليه يجب 
أن تتوقف عمليات الشحن اجلماهيري 
مع هذا وضد ذاك، واستهداف وزراء 

النبي ژ بأنه خامت األنبياء املرسلني، 
فكانت خديجة أول من آمن بالرســالة 
وأول من دعمت الرسول ژ وحتملت 
الدعوة، فعندما فرضت  معه مصاعب 
قريش احلصار على املسلمني في شعب 
بني هاشــم، رفضت خديجة أن تترك 
الرسول ژ وظلت معه في الشعب ثالثة 
أعوام، حتملت فيها اجلوع والتعب، تلك 
هي خديجة بنت خويلد خير قدوة ألي 

زوجة مؤمنة.
٭ مسك اخلتام: تلك هي القدوة، وذلك 
هو منوذج املــرأة التي البد أن نقتدي 
الصبورة علي زوجها، واحلنونة  بها، 
إذا ضاقــت الدنيا على الزوج، واحملبة 
لزوجها في السراء والضراء، والسند 
له عندما ال يجد له سندا، فالزوجة هي 
األم واالبنة واحملبة والصديقة لزوجها 

تلك هي املرأة وذاك معنى القدوة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا 
الزمن لبعض الزوجات: من هي قدوتك 

في ذلك العصر؟!

الوحي على احلبيب املصطفي في غار 
حراء خاف رسول اهللا وفزع فزعا شديدا 
فعاد إلى أم املؤمنني الســيدة خديجة 
رضي اهللا عنها مرتعشا خائفا فقامت 
أم املؤمنني على الفور بتهدئته وقامت 
بتغطيته. وبعدها قامت بأخذه البن عمها 
ورقة ابن نوفــل ملا يحمل من اإلميان 
الكثير لعلمه بالتوراة واإلجنيل فبشر 

الشام بصحبة غالمها ميسرة، وملا عادت 
القافلة إلى مكة حكى ميســرة عما رآه 
من حسن خلق وأمانة سيدنا محمد ژ.

تزوجت النبي ژ قبل البعثة بخمسة 
عشر عاما وكان عمرها ٤٠ عاما وكان 
عمر الرسول ژ ٢٥ عاما وأجنبت السيدة 
خديجة أبناء سيدنا محمد صلى اهللا عليه 
وسلم جميعا ما عدا إبراهيم. وعندما نزل 

قال عنها رسول اهللا ژ: «آمنت بي 
حني كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني 
الناس، وواســتني مبالها إذ حرمني 
الناس، ورزقنــي منها اهللا الولد دون 
غيرها من النســاء». إنها أم املؤمنني 
السيدة خديجة بنت خويلد رضي اهللا 
عنها أولى زوجات النبي ژ، وأم أبنائه 
وأول من آمن برسالته، فهي خير امرأة 
تقتــدي بها أي زوجة، بل أي أمرأة ملا 
حملته من صفات حميدة، ليست فقط 
صفات بل أفعال رســخت في تاريخ 
الزوجة، وها  اإلسالم، ذلك هو معنى 
هي السيدة خديجة بنت خويلد خير 

قدوة لنساء العالم.
ولدت الســيدة خديجة رضي اهللا 
عنها قبل عام الفيل بخمسة عشر عاما 
مبكة وكانت صاحبة حســب ونسب، 
وكانت أيضا من أثريــاء مكة، وكانت 
لها جتارتها وكانت تســتأجر الرجال 
ليسافروا بتجارتها، وكان الرسول ژ 
يعمل بالتجارة، فيسافر بتجارتها إلى 

وجهاز املراقبة املالية وبااللتزام ببنود 
الصرف املالي والرد على أسئلة النواب 

وعدم اجلزع من أي استجواب.
هنا نستطيع القول إن السلطتني بهذا 
التعاون ستبحر سفينة اإلصالح إلى 
بر األمان على افتراض وقوف السلطة 
التنفيذية على احليــاد في انتخابات 

رئاسة املجلس واللجان.
وبغير ذلك فإذا اختار سمو الرئيس 
االنحياز لطــرف دون آخر فإن راية 
عدم التعاون ســترتفع فمآل املجلس 
واحلكومة إلى بند عدم التعاون وهذا 

ما ال نتمناه!
فهل نرى تعاونــا حكوميا نيابيا 
خلدمة قضايا املجتمع وحتقيق اإلصالح 
السياســي واملالي وتطبيق مسطرة 
القانون علــى اجلميع، وخاصة فيما 
التي أزكمت  يتعلق بقضايا الفســاد 

األنوف؟ هذا ما نتمناه.

كما أن تطبيق القانون يجب أن يكون 
هو األساس، وان يتم إغالق صنابير 
إنهاء املعامالت للنواب لكسب والءات 
األعضــاء، وأن يكون الهم األول لكل 
الوزراء االرتقاء باخلدمات وبتطوير أداء 
اجلهاز احلكومي والتعاون والتجاوب مع 
اجلهات الرقابية ممثلة بديوان احملاسبة 

أي وزير بعيــدا عن التهديد والوعيد 
وفي النهاية ضياع الوقت واجلهد في 
مسائل جانبية ال يجني منها الوطن أو 
املواطن سوى املهاترات التي ال طائل 
منها. وفــي اجلانب اآلخر نتمنى من 
أعضاء مجلس الوزراء أن يكونوا على 

قدر طموحات أهل الكويت.

بعد التشكيل احلكومي يكتمل عقد 
السلطتني التشريعية والتنفيذية لبدء 
مرحلة سياسية جديدة في تاريخ الكويت 

السياسي.
وال يخفى أن نتيجة انتخابات مجلس 
األمة أسفرت عن صعود تيار اإلصالح 
حسب رؤيتنا القائمة على أطروحات 
التي من خاللها نســتطيع  األعضاء 
القادمة تســتهدف  القول إن املرحلة 
حماية املال العام والوقوف الند بالند 
لتحركات احلكومة التي يجب أن تتوافق 
توجهاتها مع توجهات األعضاء ملا فيه 
الصالح العام. وفي الوقت ذاته لألسف 
جند أن التصريحات الرنانة للعديد من 
األعضاء تنحو إلى مزيد من التشــدد 
وهــذا أمر غير مرغوب فيه، حيث إن 
األمور ميكن التعاطي معها بصورة هادئة 
دون انفعال مبا ميلكه النائب من أدوات 
دستورية يستطيع من خاللها مساءلة 

احلرف ٢٩

انتخابات الرئاسة 
واالستجواب 

األول
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

محلك سر

عزيزتي الزوجة.. 
من هي قدوتك؟

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوط

قضية ورأي

من أجل الكويت.. 
التعاون مطلوب

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

في خطابه التاريخي أمام مجلس 
األمة شّخص صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، الداء بدقة وكتب وصفة العالج 
بوضوح وشفافية كاملة، حيث إن 
القراءة املتأنية للنطق السامي يتضح 
منها التحديات وما ينتظره الشعب 
من املجلس واحلكومة وما ال يحب 
الشعب أن يعكر صفو الدميوقراطية. 
وكانــت الصراحة واضحة في 
احلديث عن القلق من افتعال األزمات 
وإيقاف اإلجناز وتصفية احلسابات، 
كما كانت الدعوة صريحة إلى التعاون 
بــني املجلس واحلكومــة ووضع 
احللول املناسبة ملجابهة التحديات. 
وتلك الوصفــة الدقيقة التي كتبها 
صاحب الســمو يجب االلتزام بها 
من اجلميع ســواء من املجلس أو 
احلكومة من خالل ممارسات راقية 
تليق بقاعة عبداهللا السالم والرصيد 
الكبيــر للدميوقراطية في الكويت 
التي يعتز بها اجلميع، ومن خالل 
الوعي املسؤول والتعاون الفعال بني 
املجلس واحلكومة واحلوار اإليجابي 
املسؤول الذي يوحد ويتجنب التفرقة 
ويحقق املصلحة الوطنية املشتركة 
وال مجال اآلن سوى أن يقول اجلميع 
«سمعا وطاعة يا سمو األمير»، وأن 
نتعــاون جميعا في االنتظام بأخذ 
العالج، فإن اجلسد ال يحتمل حدوث 

مضاعفات.
إن املجلس هو العون للحكومة 
على أداء مهمتها واإلصالح الشامل 
املنشود البد أن يرتكز على العنصر 
البشري ألن املواطن احلر هو الرصيد 
الثري للوطن، وقد نشأ أهل الكويت 
على قيم ومبادئ كانت مبنزلة الوقود 
لسفينة الوطن ولن يفرط املجلس 
أو احلكومة في االستثمار البشري 
في املواطن بصون كرامته وحريته 
وحقه في احلياة والتنمية الشاملة 

وحمايته من الفساد بكل أنواعه.
وإذا كان صاحب السمو، حفظه 
اهللا ورعاه، قد أوجز بكلمات معبرة 
التشــخيص والعــالج، فإن  عن 
مسؤولية اجلميع هي احلرص على 
االنتظام في أخذ العالج املوصوف 
بكل دقة وباجلرعات املناسبة دون 

تهوين أو تقصير.
إننا نقولها جميعا: سمعا وطاعة 
سمو األمير وسنكون عونا وسندا 
للحفاظ على أمن وطننا واستقراره 
ونحقق كويت املستقبل لتكون درة 
اخلليج وتعود أمجاد وطننا كما كانت 

سابقا.

ألم وأمل

د.هند الشومر

سمعًا وطاعة 
يا صاحب السمو

حتكــى لنا قصــص كثيرة، 
نســتمع إليها وتشــد انتباهنا 
وتركيزنا غالبــا، خصوصا تلك 
الراوي بتفاصيلها  التي يخبرك 
الغنية، لكن الســؤال، هل كانت 
القصة الكاملة؟ أم أخفى صاحبها 

بعضا منها.
ال أشــكك في صدق الراوي، 
لكن هل هي كاملة؟ بالنسبة لي أنا 
شخصيا أخفي بعض األجزاء، ظنا 
مني عدم أهميتها لدى املستمع، 
كما أن بقاء هــذا اجلزء معي لن 

يضر املتلقي بشيء.
وفي بعض األحيان أبقي على 
هذا اجلزء وقد أغير بعض األحداث 
أو الشــخصيات، حفظا ملاء وجه 
احلضور، ألن سردي هذه الوقائع 
قد يفهم بشكل يحرج املوجودين 

بطريقة أو بأخرى.
قائمة احملذوفات تتنوع بدءا 
من الشخصية الرئيسية «البطل» 
حتى التوقيــت واملوقع، ويبقى 
صامدا الهدف والغاية من سردها 

للجمهور الغفير.
في حديثي هذا ال أتطرق إلى 
املبدعني أصحاب القدرة اخلارقة 
في اختــالق األحداث واملواقف، 
لن تواجــه أو تعاني أي صعوبة 
في اكتشافهم ألنهم دائما ميثلون 
شــخصية البطل، واملضحك أن 
البطل الفعلي قد يكون جالســا 
بجواره في املجلس لدرجة جتعله 
يشك في تشابه أحداث قصته مع 

قصة صاحبة املؤلف.
أقولــه جميع  أن  أردت  مــا 
القصص ناقصة، ال تأخذ كل ما 
تسمعه على أنه كامل وصحيح أو 
حقيقي، خذ ما يناسبك والبقية لك 
كامل احلرية في وضعها باملوقع 

واحليز الذي يناسبك.

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

يحكى أن


