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ما الذي يحصل 
في الكويت؟

صراحة
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عادل نايف املزعل

بتوديعه آخر منصب «رئاسة الطيران املدني» 
يكون الشيخ سلمان احلمود قد ودع آخر منصب 

حكومي بصفته وكونه وزيرا.
< < <

التركة اإلدارية في وزارة اإلعالم وتأسيســه 
لوزارة الدولة للشباب والهيئة كلها كانت نتيجة 
عملــه وفكرته، حيث غيّر في مســارات اإلعالم 
وأحالهــا من وزارة خاملة إلى وزارة تفاعلية، بل 
وحولها من وزارة عالة على املال العام إلى وزارة 

منتجة حية.
< < <

التغييرات اإلدارية التــي أجراها في الوزارة 
العجوز «وزارة اإلعالم» أعادها إلى شبابها وأصبحت 

منتجة به.
كما أنه فتح األبــواب لإلعالميني احلقيقيني 
وكانت حقبة سلمان احلمود كوزير لإلعالم حقبة 
ذهبية استعادت معها قنوات الكويت ريادتها بني 
القنوات الفضائية وحتولت إلى قنوات مشاهدة، 

بل وأصبحت قنوات منافسة.
< < <

باملناســبة، التلفزيون حتى اليوم يجني من 
ثمار القرارات التي تركها الشيخ سلمان احلمود، 
ألنه وضع خارطة طريق ســهلة وبسيطة قدمها 

باالستعانة بخبرات إعالمية كويتية.
< < <

ما زرعه الشيخ ســلمان احلمود وضعه في 
الطيران املدني، الهيئة التي حتولت بني يديه من 

هيئة تابعة إلى هيئة تنفيذية حيوية.
< < <

قبل أسبوعني خرج الوزير الشيخ سلمان احلمود 
مغادرا آخر مناصبه احلكومية، واحلقيقة أن رجال 
بهذه العقلية اإلدارية الناجحة من األفضل أن يعود 

مستشارا للحكومة مبنصب إداري إصالحي.

«وأن أرعى مصالح الشــعب» هكذا يتضمن 
القسم لكل وزير أو نائب جديد ليكون بداية للعمل 
وحتمل املســؤولية، وهو باسم اهللا العظيم وأمام 
كاميــرات اإلعالم وعلى املأل وبعد ذلك ينتظر كل 
فرد من أفراد الشعب أن يكون الوزير أو النائب بارا 
بقسمه ألنه أمانة وعهد أمام اهللا سبحانه وتعالى. 
ومهما اختلفت كلمات القسم من دستور إلى 
آخر أو من دولة إلى أخرى فإن البر بالقسم يجب 
أن يكون مستمرا ودائما طاملا أن الوزير أو النائب 
في منصبه، وهناك العديــد من األمثلة من دول 
مختلفة تشهد على وزراء أو نواب يستشعرون 
املسؤولية واألمانة حيال إخوانهم املواطنني ومنهم من 
يتحمل املسؤوليات السياسية عن أخطاء مساعديه 
بشجاعة وشفافية كاملة، ألن القسم يلزم الوزير 
وكل مــن يعملون معه وحتت إشــرافه بااللتزام 

بالبر بهذا القسم. 
وإن التاريخ ال يرحم من يحنث بالقسم باإلضافة 
إلى احلساب من اهللا عز وجل إن لم يلتزم بالقسم، 
ومهما مرت األيام أو جف املداد الذي كتب به القسم 

فإن احلساب آت ال محالة وال يظلم ربك أحدا. 
ومن يفنت باملنصب والسلطة ويستغل منصبه 
ملنافع وأهواء شخصية فسينكشف سريعا للجميع 
وال يستمر كثيرا في هذا املنصب وهناك مناذج 
من التاريخ ممن أساءوا ملناصبهم وكتبوا فصول 

نهاياتهم بأنفسهم. 
إن فتنة املال والسلطة ال ميكن أن ينجو منها إال 
من التزم بعبادة اهللا وبالقسم الذي يقسمه باسمه 
تعالى، وهــذه األمور تعد اختبارا من رب العاملني 
على صدقه في عبادته. وإن السلطة كما يراها علماء 
النفس هي السيطرة على اآلخرين للحصول على 
شيء يخصهم مبنعهم أو دفعهم للقيام بأفعال معينة 
للحصول على املال أو املناصب، فمن يتجه ملنافعه 
الشخصية أو جلمع املال عن طريق منصبه فإن ذلك 
لن يدوم طويال؛ ألنه يغضب اهللا وسيفضحه أمام 
اجلميع، وتوجد أمثلة كثيرة على مسؤولني حتولوا 
إلى التحقيقات، في املقابل نرى كثيرا من الوزراء 
والنواب الذين التزموا بقسمهم وقدموا استقاالتهم 
للمسؤولية السياسية، فكل صاحب منصب مسؤول 
عن أعماله ســواء كانت التزاما بالقسم أو مخالفة 
ملا أقسم عليه، فمن التزم فسيجد الثواب من اهللا 
ســبحانه وتعالى، وأما من فنت باملنصب فال يجد 
غير العار والفضيحة أمام الشــعب باإلضافة إلى 

العقاب من رب العاملني في الدنيا واآلخرة. 
ومن األفضل أن يراجع كل مسؤول ما قام به 
وما هو واجب عليه ومدى التزامه مبا أقسم عليه 
حتى ال يتعرض للفضيحة والكراهية من الشعب 

وليكون محبوبا دائما وينال الثواب واألجر.

ما ندري األيام ِشْمقّدر عليه تصفى
َمد النظر غيم حارم هالّسما تصفى

وْقلوب هالناس.. شايلة ْمَعندة ال تصفى
اللي اليوم هو صاِحِبك باِچر ِتشوفه دار
واللي باألمس صاِحِبك انْحد وبّدل دار

دنيا ِمدرارها َعَجب.. كل ساعة بْشي دار
واْدراره كلها ِكَدر.. قول تصفى؟ ما تصفى

نحــن نعيــش عصرا ال 
أسرار فيه، فالعالم أصبح قرية 
صغيرة مع أجهزة االتصاالت 
احلديثة، وصــار املواطن في 
قلب احلدث صانعا له متفرجا 
عليه مساهما فيه وما يحدث 
في الكويت أصبح عنوانا لكل 
الصحف في العالم ونشــرة 
تلوكها األلسن في كل  أخبار 
مكان وأصبحنــا عنوانا ملن 
يريد أن يتحدث عن الفوضى 
ألنهــا ضربــت كل مكان في 
حياتنا وباعدت بني االستقرار 

االجتماعي والسياسي.
املشهد في الكويت مؤلم جدا 
ويعطي صورة قامتة سوداء عن 
املستقبل املظلم الذي ينتظرنا 
وينتظر أبناءنا، ماذا يحدث في 
مجلس األمــة بني نوابه وبني 
النواب واحلكومة؟! من املستفيد 
من ذلك؟ اخلالف ال يفسد في 
الود قضية، ولكن ليس بهذه 
التــي حتدث في  الصراعات 
اجللسات، ما هذه الدميوقراطية 
التــي نحــن فيها ومــا هذه 
الصراعات التي نشاهدها في 
املجلس؟! هــذه األمور تعطل 
مصالح الناس والبلد، واخلاسر 
الوحيد هو الشعب الكويتي من 
هذه الصراعات، فكويتنا الغالية 
كانت درة ولؤلؤة اخلليج، وهي 
أغلى ما منلك في حياتنا، وعلينا 
أن نقدم لها الغالي والنفيس في 
سبيل أن تبقى عالية شامخة، 
فالكويت هــي الباقية ونحن 

الزائلون.
التخبــط وما هذا  ما هذا 
االرجتال وما هذه القرارات؟! 
نخرج من مصيبة إلى أخرى، 
ومن مجلس أمة إلى آخر، ومن 
وزارة إلى تشكيل وزارة جديدة، 
الشعب  التنمية؟!  متى سنبدأ 
يتألم في كل حلظة ملا آلت آليه 
الكويت،  األحوال املتردية في 
باملاليني،  نسمع عن سرقات 
ندعو اهللا أن يحاسب كل إنسان 
استولى على أموال الشعب، وأن 
تعود هذه األموال إلى الدولة! 
مشاكل كثيرة قي بلدنا الكويت 
بلد اخلير، مشاكلنا تتفاقم من 
غالء وبطالة وإسكان، مشاكل 
في التعليم والصحة، وأطعمة 
فاسدة وشوارع متهالكة يتطاير 
منها احلصى، حتى أصبحت ال 
تصلح للسير، مشاكل تتوالى 
وتتكاثر وتغطي كل مســاحة 
أمل يداعــب قلب كل مواطن 

في صالح األحوال.
احلل في القانون وتفعيله 
وتشــديده وتطبيقــه، فــال 
اســتثناءات، وال أحــد فوق 
القانــون وأن يكــون هناك 
رادع لكل من تسول له نفسه 
الفساد وضرب  املساهمة في 
القوانني، واحلل كذلك في تفعيل 
قانون من أين لك هذا؟ نحن 
ال نريــد أن نتحول إلى دولة 
تؤوي املفسدين وتبارك لهم 
العام، نريد  للمال  ســرقتهم 
قوانني وإجراءات تكشف هؤالء 
للعدالة  املفســدين وتقدمهم 
وجتردهم مــن الثروات التي 
امتصوها من دماء وعرق كل 
مواطن شــريف ال يجد غير 

راتبه في نهاية كل شهر.
نريد من حكماء وعقالء هذا 
البلد الطيب أن يتدخلوا إلنقاذ 
بلدنا احلبيبة الكويت، ونتذكر 
كالم املصطفى محمد ژ في 
حالة من حاالت الفساد عرضت 
عليه قبــل ١٤ قرنا، قال «من 
استعملناه على عمل ورزقناه 
رزقا فما أخــذ بعد ذلك فهو 
غلول». أي خائن لألمانة، هذا 
هو ديننا يحارب حاالت الفساد 
والتنفيع ويصفها بأنها خيانة 

لألمانة.
فلنسم األشياء بأسمائها، 
فخائنو األمانة بيننا يكثرون، 
والفساد داء عضال إذا نخر في 
جسد تهاوى وتساقط وال دواء 
ينفع وال شفاء يرجى فسارعوا 
إلى معاجلة الفساد واجتثاثه من 
جــذوره، فال حياة ألمة ضاع 
فيها احلق، وال مستقبل ألمة 
اختطت لنفسها الفساد طريقا 

واحملسوبية أسلوبا.
لنكن جميعــا أول الداعني 
للقضاء على الفســاد بثورة 
حقيقية تنطلق من التعاون بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
من أجــل الغالية أمنا الكويت، 
أفال تستحق الكويت منا ذلك؟ 
اللهــم احفظ بلــدي الكويت 
وأميرها وشعبها ومن عليها من 
املخلصني من كل شر ومكروه 
اللهم آمني. وندعو اهللا في هذا 
الشهر املبارك أن تنقشع هذه 
الغمة ويذهــب هذا البالء من 
جميع دول العالم.. اللهم آمني.

على تغيير الرئيسني كمبدأ رئيسي 
في الوقت احلالي؟

وهل أصبح تفعيل مركز لتدريب 
املرشحني قبل وصولهم لقبة عبداهللا 
السالم كأعضاء أمرا واجبا؟ بعد أن 
أصبح األداء البرملاني يوصف بفوضى 
وسلوك ال يرتقي بحجم قداسة مقر 
«املعارضة»، دون  املجلس، بحجــة 
مراعاة للشعب الكويتي والذوق العام.

هل أصبح على املرشح لعضوية 
مجلس األمة أن يخضع لفترة تدريب 
حلفظ وصيانة الدستور؟ مع ضرورة 
اجتياز الدورة التدريبية بنجاح قبل 

قبوله كمرشح؟
القوانني واجبا  هل أصبح تغيير 
الذين  ليســمح مبعاقبة األعضــاء 
يتجاوزن أو يلقون ألفاظا غير الئقة 

حتت قبة عبداهللا السالم؟
هل حان الوقت للنظر في تغيير 
قانون مدة العضوية للشخص لتكون 

دورتني برملانيتني فقط؟ 
هل وهل وهل؟...

رطب، ولكن إن مت اإلنسان يلهو ويلغو 
بعيدا عن ذكر اهللا فإن قلبه يتحجر 
إلى أن يصبح قاسيا والقساوة تكون 
بظلمه وجهله، وهذا حال الطني فإن 
تركته في الهواء الطلق ييبس إلى أن 
يصبح كالفخار القاسي القابل للكسر، 
والروح تظل خبيثة بدرجات متفاوتة، 
وهذه هي حقيقة اإلنسان، يقول ژ: 
«ال تكثروا الكالم بغير ذكر اهللا، فإن 
كثرة الكالم بغير ذكر اهللا تعالى قسوة 
للقلب !  وإن أبعد الناس من اهللا القلب 

القاسي».
فأولو األلباب هم من يفقه كل منهم 
حقيقة ما سبق، ويعلم أن رمضان هو 
تزكية للنفس البشرية في اإلكثار من 
األعمال الصاحلة واألقوال لكي يسمو 
بأمانته كأنه ولد من جديد، ورمضان 
هو إعادة تدوير حلياة الروح في الدنيا 
من أجل هدف ســام وهو «والعاقبة 
للتقوى»، وأهم ما ينزه به اإلنســان 
نفسه هو التخلق بأسماء اهللا وصفاته 
العال، وها نحن مقبلون على العشر 
األواخر، فعــن النبي ژ: « إذا دخل 
العشر األواخر من رمضان، أحيا الليلة، 

وأيقظ أهله، وجّد وشّد املئزر » .

احلكومية، وهذا املبدأ يوجد فقط في 
الكويت ملصطلح «املعارض احلكومي»، 
ومبدأ الدميوقراطية في الكويت قائم 
على مبدأ املشاركة أو املصاحلة الوطنية 
بني احلكومة والشعب وفق دستور 
الكويت، وليــس حكومة ومعارضة، 

وخالف ذلك هو خروج عن ذلك.
هل أصبح مبدأ املعارضة للحكومة 
واقعا حقيقيــا أم معارضة برملانية 
برملانية، أم شخصية، أم اقتصر فقط 

تعالى:  وكان ظلوما جهــوال،  لقوله 
(إنا عرضنا األمانة على الســموات 
واألرض واجلبال فأبني أن يحملنها 
وأشــفقن منها وحملها اإلنسان إنه 
كان ظلومــا جهوال) «األحزاب: ٧٢»، 
وعليه حتى يرتقي اإلنسان ويسمو 
في تقواه يجب عليــه احلفاظ على 
األمانة التي هي الروح املتصلة بجسد 
بالعبادة واألعمال الصاحلة،  مأمور 
والتي شبهها العلماء بالعود األخضر، 
وحتى يبقى ذلك العود زاهي اللون 
متجددا زكي الرائحة البد من القيام 
بالفرائض وزيادة، واالســتمرارية 
على شحن الروح بالذكر الدائم لتبقى 
نشطة والنفس طرية، لكونها خلقت 
من طني، والطــني لكي حتافظ على 
جودته وطراوته البد من حفظه مبكان 

في الســلوك البرملاني بشــكل عام 
دون التطرق إلى تفاصيل املمارسات 
الشخصية من بعض أعضاء مجلس 

األمة.
نســتغرب أن هناك «معارضة» 
الكويت دون إشــهار لألحزاب  في 
السياسية بشكل رسمي، أو وجود ما 
يسمى بيساريني أو ميينيني واجلميع 
يعتبرون حكوميني، مع العلم أن كتلة 
الغالبية جميعهــم يعملون باجلهات 

جعل العبادة فوزا باجلنة وجناة من 
النار؟ كما أن هنــاك أسئلة كثيرة، 
وإجابة األسـئلة السابقة تكون واحدة 

فيما يلي.
  يقــول ژ: « إذا جــاء رمضان 
فتحت أبــواب اجلنة، وغلقت أبواب 
النار، وصفدت الشياطني » ، وعن أبي 
هريرة ے، قال: كان رسول اهللا ژ 
يرغب في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم بعزميــة ثم يقول ،  «من قام 
رمضان إميانا واحتســابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه ».
إن اإلنسان مخلوق قد فضله اهللا 
على سائر خلقه، فقد خلقه من طني 
والطني قابل للتشكل، ونفخ فيه من 
روحه، فاإلنسان نفخة من روح اهللا، 
التي حملها اإلنســان  األمانة  وهي 

خالل السنوات األخيرة، رأينا من 
بعض النواب في قاعة عبداهللا السالم 
تصرفات ال تليق مبمثلي الشعب وال 
تليق بهيبة عضو مجلس األمة كمشرع 
لقوانني الدولة وإحدى ركائز السلطة 

التشريعية.
كان في الســابق لرجاالت الدولة 
املؤسســني للدســتور اعتبار مبدأ 
التحصيل العلمي هو «يقرأ ويكتب»، 
وكان يعتبر وضعا عاديا كون الثقافة 
واحلكمة كانت سائدة ملعظم فكر ووعي 
آبائنا وأجدادنا، أما في وقتنا احلالي 
فالفرق كبير ومبدأ «يقرأ ويكتب» ال 

يتماشى مع املرحلة احلالية.
وقد انعكســت الثقافة العامة في 
الوقــت احلالي، وبعد مرور ٦٠ عاما 
من اخلبرة البرملانية دون التغيير في 
رفع املؤهل العلمي ملرشحي املجلس 
إلــى الثانوية العامة على أقل تقدير، 

وقد يكون ذلك مطلبا أساسيا.
ومقارنة املجالس السابقة مبجالسنا 
احلالية سنجد فرقاً كبيراً وملحوظا 

ال شــك أن اإلميان باهللا يتفاوت 
بدرجاته بــني الناس، فليس اجلميع 
على خط سير واحد، فالكل متفاوت 
في األعمال واألقوال والنيات، فمنهم 
من يؤدي الفرائض باملقايضة ال زيادة 
وال نقصان، ومنهم من يزيد على ذلك 
وينقص أجــره باخلوض في الفنت، 
ومنها التلفاز واللهو واللغو واإلسراف 
في الطعام وقتل األوقات باملشي ليال، 
واالنشغال بالتجمعات رغم األوضاع 
التي نعيش فيها من حظر وغيره، لكن 
تبقى ثلة من الناس يحرصون على 
هذا الشهر باالجتهاد املطلق في صد 
الفنت والبعد عنها والتفرغ للعبادة في 
هذا الشــهر املخصوص، فهناك من 
التي ال  النفسية والروحانية  األبعاد 
يفقه لها الكثير من املسلمني ألهمية 
هذا الشهر، وملاذا جعل اهللا عز وجل 
فيه األجــر أضعافا مضاعفة؟ وملاذا 
حث اإلسالم على االجتهاد بالعبادة؟ 
وملاذا خصه اهللا عز وجل بأيام مطلقة 
تابعة للتقومي الهجري وليس للميالدي، 
ليكون شهر الصيام في جميع فصول 
السنة؟ وملاذا يرفع اهللا الذين يعملون 
الصاحلات والقاعدين درجات؟ وملاذا 
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بروح العطاء واجلهد واإلخالص، ليمثل 
كويتنا احلبيبة في احملافل الدولية، كما 
أنها ال تقف عند صالحياتها كرئيسة 
فقط، بل تدقق وتهتم بكل ما يتعلق 
بالنادي الذي ترأســه، وتوفر جميع 
أو كبيرة،  احتياجاته، صغيرة كانت 
وال تتوانى في االعتماد على غيرها 
في اجناز أي عمل، وإن لم يكن لها، 
لذلك دائما ما تكون على أمت االستعداد 

للقيام به بنفسها.
بالذكــر أيضا حرصها  ونخص 
الشديد على اختيارها ألكفا املدربني 
الفنية املساعدة للوصول  والطواقم 
للمنافسات  للمستويات االحترافية 
الدولية، كما ال ننســى تلك اجلهود 
املبذولة من باقي أفراد الفريق اإلداري 

وهم:
٭ سامية املكيمي
٭ سعاد الديكان

٭ د.سلوى العازمي
٭ جنوى احملمد

٭ عواطف اخلزام
٭ سبيكة بورسلي
٭ ابتسام املصري
٭ فاطمة اخلليفة
٭ سعاد العريفان

٭ عائشة بن عوض.

اآلخر، وهذا إن دل على شيء، فهو 
يدل علــى صفات القائد الناجح، ذو 

املبدأ الصريح الواضح.
فما هي إال شــعلة من النشــاط 
الالمتناهي، التي تسعى جاهدة لصقل 
املهــارات، وتطوير القدرات إلجناح 

النادي في جميع مجاالته.
ومن شدة تواضعها، دائما ما جتدها 
تنسب كل جهودها وأتعابها واهتماماتها 
لغيرها، لتشجيعهم وتقديرهم، وكي 

تعطي كل ذي حق حقه.
فهي اجلندي املجهول، وهي األم 
الرحوم ذات القلب احلنون، التي حتترم 
وتقدر املواهب حق تقدير، وال تفرط 
أبدا في أي العب خصوصا مبن يتحلى 

الشويالن،  الرياضي فضيلة  الفتاة 
تلك املرأة املتواضعة، ذات الشخصية 
االســتثنائية والفذة، والتي تتمتع 
بالذكاء واحلزم، فقد كانت ومازالت 
«دينامو» النادي، كونها متيزت بجهدها 

الصادق وإخالصها.
تســهر طوال الليل على حساب 
راحتها، وطوال النهــار تعمل بجد 
واجتهاد، وتثري بأفكارها وبنصائحها 
وقراراتها احلاســمة لكل من يعمل 
معهــا، ودائما ما تعتمــد على مبدأ 
الشورى، ممن هم أهل لذلك، لألخذ 
برأي األغلبية، ولتحقيق كل ما يعود 
بالنفع واإليجــاب للنادي ومن فيه، 
فكم هي حتترم حرية الرأي والرأي 

غالباً ما يكون من الصعب صياغة 
كلمات الشكر والثناء والتقدير، إليفاء 
حق من يســتحقها، كونها ال تليق 
بعظيم عطائهم، وجهودهم املبذولة، 
لذلك مهما قلنا، نبقى مقصرين في 

حقهم.
فإلى مــن كان لها دور كبير في 
تقدم وتطور نادي الفتاة الرياضي، 
وإلى من لها أثــر رائع وجميل في 
متيزه واالرتقاء به، ذلك بهدف تنميته 
وازدهاره، ورفع مستواه لألفضل، 

كي يصل ألعلى املراتب.
إلى تلك اإلنسانة العظيمة بأخالقها 
ومواقفها، إلى تلك الشمعة املنيرة التي 
اعتــادت أن تضيء الطريق لغيرها، 
سواء من رواد النادي أو العباته، أو 
من نائبة الرئيس وأعضاء املجلس، إلى 
أصغر موظفة والعبة، دون استثناء، 
وجعلت من التحفيز والتشجيع داعما 

أساسيا ونفسيا لهما.
فهي قلــب نادي الفتاة الرياضي 
النابــض، التي ســخرت كل وقتها 
وراحتها بكل حب وود له، وهي البطلة 
احلقيقية أيضا التي كانت وراء كل تلك 
النجاحات واإلجنازات املشرفة، هذا 
وبخالف ذلك التطور الالفت وامللحوظ.
إلى السيدة الفاضلة رئيسة نادي 

في سياق احلياة

فضيلة 
الشويالن

فاطمة املزيعل


