
آراء
االربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

12

الذكرى األولى
لرحيل قائد اإلنسانية

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com
د. عبداهللا فهد العبداجلادر *

االعتذار واجب 
جلميع الضحايا

ألم وأمل

د.هند الشومر

يقف الزمن إجالالً واحتراماً في هيبة ووقار ونحن نســتقبل 
الذكرى األولى لرحيل املغفور له بإذن اهللا صاحب الســمو الشيخ 
صباح األحمد، األمير اخلامس عشر للكويت، طيب اهللا ثراه، وهي 
الذكرى التي توافق الـ ٢٩ من شــهر ســبتمبر، وكأن مشيئة اهللا 
أرادت أن يكون شهر سبتمبر هو شهر اإلنسانية والذي شهد تكرمي 
ســموه بلقب «قائد إنساني» وذلك في ٩ سبتمبر ٢٠١٤، وهو لقب 
فريد مت تخصيصه من منظمة األمم املتحدة لســمو الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، وهو أيضا الشهر الذي مت فيه تكرمي سموه من 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب بوسام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى في حفل أقيم خصيصا داخل البيت األبيض في ١٨ 
سبتمبر ٢٠١٨ وهو أرفع األوسمة األميركية وال ُمينح إال نادراً في 
تاريخ الواليات املتحدة األميركية ولقادة الدول الذين أثروا السياسة 
الدولية بزخم جهودهم العظيمة حلل النزاعات وإرساء قيم السالم 
واألمن اإلقليمي والدولي، وهو نفس الشهر الذي رحل فيه سموه 
عــن عاملنا الفاني لتبقى أعمالــه وإجنازاته حتكي قصة اإلخالص 
والوفاء والعبقرية في أبهى صورها ملا قدمه سمو األمير الوالد من 

عطاء إنساني غير محدود لوطنه وللعالم أجمع.
ولد ســمو الشيخ صباح األحمد في ١٦ يونيو ١٩٢٩ وهو االبن 
الرابع لســمو الشــيخ أحمد اجلابر، احلاكم العاشر للكويت، وقد 
تلقى تعليمه في املدرســة املباركية ثم ابتُعث للخارج الســتكمال 
تعليمه وقد ظهر نبوغه في ســن مبكرة حتــى مت تعيينه في عام 
١٩٥٤ عضوا في اللجنة التنفيذيــة العليا ملتابعة الدوائر احلكومية 
والتخطيط لها ومتابعة التنفيذ، وفي عام ١٩٥٥ تولى سموه رئاسة 
الشــؤون االجتماعية والعمل لتنظيم العالقة بني العمال وأصحاب 
العمل، وفي عام ١٩٥٦ أبــدى اهتماما عاليا بالفنون والتراث حيث 
أنشأ أول مركز للفنون الشعبية، وفي عام ١٩٥٧ تولى رئاسة دائرة 
املطبوعات والنشر، حيث أحدث سموه طفرة في الصحافة واألدب 
بعد إنشاء املطبعة احلكومية وإصدار جريدة «الكويت اليوم» ومجلة 
«العربي» وأمر بإنشاء جلنة خاصة مهمتها كتابة تاريخ الكويت، وقد 
اهتم سموه بإحياء التراث العربي وذلك بإعادة طباعة ونشر الكتب 

واملخطوطات القدمية.
بعد اســتقالل الكويت عام ١٩٦١ مت اختيار ســموه في اللجنة 
التأسيسية لوضع أول دستور للكويت ومت اختياره وزيرا لإلرشاد 
واألنباء (اإلعالم) وذلك في أول تشكيل وزاري للكويت الدستورية 
بعد االستقالل، ونظراً لعبقريته ونبوغه وكفاءته في املناصب التي 
تقلدها سموه تولى منصب وزارة اخلارجية وهو أول من رفع علم 
الكويــت في مبنى األمم املتحدة حينما مت قبول الكويت عضوا في 
املنظمة الدولية في مايو ١٩٦٣، ومن هذا التاريخ بدأ سموه مسيرة 
طويلة من العمل الديبلوماسي الشاق وملدة أربعة عقود حتى منحه 
املجتمع الدولي لقب شيخ الديبلوماسية وعميدها، واملقال ال يتسع 
حقيقة ملا قدمه للعالم أجمع من جهود جليلة حلل النزاعات بال كلل 
أو ملل، وكان له الدور األكبر في لّم الشــمل اليمني بني الشــمال 
واجلنوب وذلك في مطلع السبعينيات والتقريب بني سلطنة عمان 
واليمن عام ١٩٨٠، والدور األبرز بعد الغزو العراقي الصدامي الغاشم 
للكويت أغسطس ١٩٩٠، والذي كان لسابق جهوده وأعماله الفضل 
في وقوف العالم أجمع مع حق الكويت في دحر هذا العدوان العراقي 
الصدامي اخلسيس، وذلك رداً للجميل والفضل الذي كانت وال تزال 
تقدمه الكويت احلبيبة للجميع بال مقابل، وقد تكلل جهد سمو الشيخ 
صبــاح األحمد، رحمه اهللا، وذلك بفضــل اهللا تعالى بتطهير تراب 
الوطن من دنس االحتالل، وبعد تاريخ حافل وملدة ٤٠ عاما من العطاء 
الديبلوماسي وبالتحديد عام ٢٠٠٣ تولى سموه رئاسة مجلس الوزراء 
الستكمال مسيرة العطاء في الداخل وأولى اهتماماً كبيراً بالشباب 
واملرأة والطفل وذوي االحتياجات اخلاصة حيث اهتم سموه بدعم 
ومتويل املشروعات الصغيرة للشباب وفتح فرص العمل، كما قام 
سموه عام ٢٠٠٥ بتعيني د.معصومة املبارك أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة الكويت في منصب وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون 
التنمية اإلدارية كأول امرأة في تاريخ الكويت تتولى منصبا وزاريا.
وفي ٢٩ يناير ٢٠٠٦، تولى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
مسند اإلمارة والتي كانت بداية عهد جديد في كافة املجاالت اقتصاديا 
وسياســيا وحقوقيا واجتماعيا، حيث منح ســموه كافة احلقوق 
السياســية للمرأة وألول مرة في تاريخ الكويت وذلك مبنحها حق 
التصويــت ودخول انتخابات املجلس البلــدي ومجلس األمة، كما 
شــهد عهده زيادة هامش احلريات السياسية والدميوقراطية مبا 
ال يضر بالصالح العام للمجتمع الكويتي، كما أحدث ســموه طفرة 
اقتصادية متثلت في إجنازات البنية التحتية في إطار خطة التنمية 
االقتصادية الشــاملة «رؤية ٢٠٣٥» وإنشــاء مدينة صباح األحمد 
كأول مدينة ينفذها القطاع اخلاص، وحلرص سموه على أال يقتصر 
العطاء اإلنساني على الداخل فقط فقد شهد عهده تنظيم الكويت في 
يناير عام ٢٠٠٩ ملؤمتر «القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
العربية» والتي شهدت مبادرة سمو الشيخ صباح إلنشاء صندوق 
لدعم ومتويل املشــاريع الصغيرة واملتوســطة برأس مال قدره ٢ 
مليار دوالر ساهمت فيه الكويت بـ ٥٠٠ مليون دوالر، ولن ينسى 
العالم موقف سموه بتنظيم الكويت للمؤمتر الدولي للمانحني لدعم 
الالجئني الســوريني في الدول املجاورة لســورية، وكذلك موقفه 
اإلنساني النبيل بعقد مؤمتر «إعادة إعمار العراق» في فبراير ٢٠١٨ 

والذي نتج عنه املساهمة مببلغ ٣٠ مليار دوالر.
إن احلديث عن املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، حديث ال بداية له وال نهاية وال حصر 
ملا تركه لنا من إرث عظيم وبحر يتدفق بأمواج من العطاء واإلخالص 
واإلنسانية، وال منلك في حضرة الذكرى األولى لرحيله إال أن ندعو 
اهللا سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يجازيه 
عنا خير اجلزاء، وأن يلهمنا اهللا الصبر والتوفيق لنكمل مســيرة 

العطاء والعمل اإلنساني، فما عندنا ينفد وما عند اهللا باق.

قام ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد خالل 
الشهر املاضي بجوالت ميدانية على العديد من املشاريع الرئيسية 
في البالد، كما قام بعرض مرئي، وهذا بال شــك يعطي رسالة إلى 
الوزراء بأهمية متابعة املشــاريع والعمل على إجنازها! وفي هذا 
السياق كم كنت أمتنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الطلب من 
الوزراء وكبار مسؤولي الوزارات املعنية وضع جدول زمني محدد 
إلجناز تلك املشاريع املهمة وعلى رأسها املستشفيات، واملطار اجلديد 
يبدأ من زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لها وتقدمي تقارير دورية 
وربع سنوية عن مراحل اإلجناز وحتديد املعوقات إن وجدت، هنا 

فقط ميكن محاسبة املسؤول.
كما أن حتديد اجلدول الزمني سيضاعف من اجتهاد املسؤولني 
في إجنازها وإال اعتبر ذلك تقصيرا منه يستوجب تطبيق ما أشار 

إليه سمو الرئيس بأنه ال مكان للمقصر.
وهنا يجــدر مبجلس الوزراء أن يحــدد معايير محددة ألداء 
املؤسسات احلكومية ومدى قدرتها على التجاوب مع الطموح الذي 
يسعى إليه سمو الرئيس في االرتقاء بالعمل احلكومي. والدليل على 
ذلك لم تتحرك البلدية وال املجلس البلدي جتاه جزر جســر جابر 
إال بعد طلب ســمو الرئيس، إذن لوال هذا الطلب ملا اتخذ أي قرار 

جتاه استثمار تلك اجلزر.

أتذكــر حني حصولي على شــهادة 
املاجستير في اإلدارة العامة من جامعة 
كليرمونت ـ لــوس اجنلس ـ الواليات 
املتحدة األميركيــة أن وقتها أحببت أن 
أهدي سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، حني كان رئيس 
الوزراء عام ٢٠٠٤ والتقيت بسموه وقتها 
في قصر بيان وكان لقاء مشجعا وداعما 
لي مبا شــعرت به حني اهتم مبحتوى 
الرســالة، وناقش معي وقتها تشجيع 
ودعم الكويتيني في مستقبلهم الدراسي 
والوظيفــي، كما التقيت معــه لتهنئته 
مبناسبة تسميته قائد اإلنسانية في قصر 
بيان عام ٢٠١٤ ووقتها أهديته كتابا من 
تأليفي باسم (وفاء وطن في بناء اإلنسان 
الكويتي) وكما التقيت به في قصر السيف 
إلهدائه رسالة الدكتوراه في إدارة املوارد 
البشرية والتي حصلت عليه من جامعة 
واشــنطن الدولية في الواليات املتحدة 
األميركية عام ٢٠١٥ وبعدها التقيت معه 
إلهدائه كتابي باسم (األحداث االقتصادية 
واإلدارية في الكويت) عام ٢٠١٨ وفوجئت 
حني تسلم رسالة الدكتوراه والكتاب فتح 
الصفحات واستفســر عن محتوياتهم 

وأهميتها للكويت.
كل هذه اللقاءات مع سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد الصباح، طيب اهللا 
ثراه، كانت مشجعة وداعمة لي في مواصلة 
الكتابة سواء تأليف كتب أو مقاالت تنشر 
في الصحف احمللية ملا فيها من مواضيع 
مهمة للوطن واملواطن والكثير منها نصائح 
ودراســات وحلول وتوصيات ملعوقات 
ومشاكل تواجهها حكومة الكويت وخاصة 
فيما يتعلق بالتوظيف والبطالة ومخرجات 
التعليم والبديل االستراتيجي وإعادة هيكلة 
اجلهاز احلكومي، ومازالت هذه املواضيع 
مستمرة ومن أولويات احلكومة. وأخيرا، 
أسأل اهللا الرحمة والغفران لوالدي سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، مع متنياتي لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، الصحة والعافية، وكذلك سموه 
ما قصر معي نفس املنهج لقاءته معاي 
وإهداؤه مؤلفاتي ورسالة الدكتوراه، واهللا 

يحفظه من كل شر.
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لعل أبلغ ما ميكن عمله يوم ١٧ سبتمبر 
من كل عام هو تقدمي االعتذار املستحق 
والواجب لــكل ضحايا حوادث الرعاية 
الصحية سواء كانت ألسباب شخصية 
أو مؤسسية أومرفقية، فإن هذه املناسبة 
بهذا اليوم وهو اليوم العاملي لســالمة 
املرضى يعتبر فرصة للتوعية بأن السالمة 
في الرعاية الصحية هي حق من حقوق 
املريض. ومــن املؤكد أن كل من يعمل 
بالقطاع الصحــي البد أن يتذكر حادثا 
واحدا على األقل بضرر أصاب املريض 
أثناء تلقيــه الرعاية الصحية بعيدا عن 
املضاعفات الشائعة احلدوث، وال ينبغي 
أن ننسى ضحايا أخطاء الرعاية الصحية 
والذين يصعب حصرهم ألن من يلجأون 
للقضاء هم قلة فقط وأن من يحصلون 
على أحكام قضائية يشكلون نسبة بسيطة 

من الضحايا.
ويجــب على من يضعــون خطط 
وبرامج الرعايــة الصحية االعتذار عن 
ســوء التخطيط الذي يؤدي إلى إجهاد 
العاملني بالرعاية الصحية بساعات عمل 
طويلة تؤدي إلى أخطاء في العمل، وكذلك 
يجب على شركات األدوية أن تعتذر عن 
أدوية حصلت على تراخيص ومت تداولها 
بني املرضى وسحبت بعد ذلك من األسواق 
الكتشــاف خلل ما في التصنيع. وإن 
مدرسة االعتذار عن األخطاء للضحايا 
هي مدرسة الشجاعة، حيث إن عدم اتباع 
الشفافية الكاملة في التعامل مع أخطاء 
انتهاكا حلقوق  الرعاية الصحية يعتبر 
املرضى من مقدمي الرعاية الصحية لهم.

وهناك الكثير من األسباب للحوادث 
التي متس سالمة املرضى والتي يجب 
الكشف عنها أوال بأول لتعلم الدروس 
املســتفادة وتفادي تكرارها وسقوط 
املزيد مــن الضحايا، وخاصة من كبار 
السن والنســاء واألطفال واملزيد من 
اخلســائر في األرواح واألبدان. ومهما 
كانت احتفاالت اليوم العاملي لســالمة 
املرضى في ١٧ سبتمبر فإن ما ينقص 
تلك االحتفاالت هو االستماع للضحايا 
ومن ثم االعتذار لهم ممن ميلك شجاعة 
االعتذار لتقوية الثقة بني مقدمي الرعاية 

الصحية واملرضى.

سموك باحلفاظ على هذه الثروات 
العديــدة، وذلك بأن تقوم احلكومة 
بشراء (وليس تأجير) عمارة من عدة 
أدوار، وبأي مكان رخيص، وأن تعطي 
كل هاو دورا، أو جزءا من دور، ويقوم 
هو بترتيب مقتنياته والشرح عليها، 

ويسمى هذا الركن باسمه.
هذا االقتــراح «مجمع التراث» 
يستفيد منه املواطن، والباحثون من 
الدارسني للتراث، وطلبة املدارس عند 
زيارتهم، والسينما والتلفزيون عند 
استعارة بعض احلاجات من املقتنيات 
القدمية، هذا العمل البسيط يالمس 
شغاف قلب املواطن، وسيكون جزءا 
من حياته في الترفيه، والعلم، وللعلم 
فإن أغلب من ميتلك هذا التراث ال 
يقبل بيعــه أو إعارته ولكن حينما 
يعطى دور أو مساحة من دور وله 
خصوصيته وبيده مفتاحه ليحفظ 
بها مقتنياته، شريطة أن يكون متحفا 
للجميع، ســمو الرئيــس اعتبروا 
تكلفة هذا املشــروع الوطني كهبة 
لليونيسكو، ألنه يخدم الثقافة واألهم 
يشعر املواطن بأن احلكومة تسمع 

نبض الوطن واملواطنني.
ســمو الرئيس بــارك اهللا بكل 

مجهود تقوم به ويذكرنا بكم.

الشقيقة قطر  اتخذتها  في خطوة 
لتطوير آلياتها التشريعية وتوسيع 

نطاق املشاركة الشعبية سياسياً.
متنياتنــا القلبية بكل التوفيق 
والسداد لألشقاء في قطر في هذه 
التجربة الرائدة واخلطوة الصحيحة. 
للمرأة  أن يكــون  كما نتمنى 
القطرية نصيب من مقاعد مجلس 
الشورى وهي التي أثبتت كفاءتها 
وجدارتها فــي عضوية املجلس 
البلدي وكل مجاالت العمل األخرى 
في البالد، وأن تسهم مساهمة فاعلة 
إلى جانب أخيها الرجل في لعب دور 
مهم مبا يتعلــق بالقوانني، وعلى 
األخــص قوانني املرأة واألســرة 

والطفل.
كما نتمنى أن يتالفى هذا املجلس 
النيابي  العمل  سلبيات ممارسات 

والسياسي في وطننا العربي.
بالتزامن مع الشرق القطرية

العمالة  وآخرون قاموا باســتقدام 
املنزلية اخلاصة بهم وكل هذا على 
نفقتهم اخلاصة «طبعا مع مستلزمات 
التنظيف» وكل هذا حتت بند «املبادرة 

والتعاون».
البلية ما يضحك، قضيتنا  شر 
ال تســلط الضوء علــى أن بعض 
املوظفني قاموا بالتنظيف واستقدام 
العمالة املنزلية أو اإلنفاق من مالهم 
اخلاص! بل إضاءتنا اليوم نورها كنور 
الشمس تسلط الضوء على ما يقال 
عليه استراتيجية! هو سؤال واحد 
ال ثاني له نطرحه على مســؤولينا: 
أين استراتيجيتكم من ذلك الوضع؟!
٩/٢٩.. في هذا  ٭ مســك اخلتــام: 
اليوم فقدت الكويت واألمة العربية 
واإلسالمية بل فقد العالم بأكمله قائد 
اإلنسانية املغفور له بإذن اهللا سمو 
الشيخ صباح األحمد... اليوم هو العام 
األول على ذكرى رحيل اإلنسانية 
وقائدها اهللا يرحمك ويسكنك فسيح 

جناتك يا بوناصر.

جتنب آثارها بأفضل ما ميكن نتيجة 
للدروس املستفادة من التعامل مع 

األزمات السابقة).
إذن: إن التعلم طوق النجاة، فإذا 
نظرت إلى املشــكلة كموجة كبيرة 
فسيكون من الصعب عليك التعلم 
من جتربتها، لذا فــكك األزمة إلى 
لتتمكن من دراسة  عناصر جزئية 
كيفيــة مواجهة أزمة مماثلة، وضع 
نصب عينيك حاضرك كي تصحح 
فيه أخطاء ماضيك وتفيدك في أيامك 
القادمــة «ومن ال يتعلم من املاضي 

لن يرحمه املستقبل».
ونختم (زاويتنا) مبقولة األديب 
إبراهيــم نصر اهللا: «ال  والروائي 
أســتطيع أن أقول إن التاريخ يعيد 
البشر يعيدون األخطاء  نفسه، بل 
نفســها، ألنني علــى يقني من أن 
اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي ال 
يتعلم من أخطائــه».. ودمتم ودام 

الوطن.

األمر الثاني رأيت «واتســاب» 
القادسية يجمع  ملواطن في منطقة 
مقتنيات تاريخية كثيرة، ومن كثرتها 
طفحت إلى خــارج بيته في مظلة 
الســيارات، رأيت هذا اجلهد وهذا 
البذل املادي، ورأيت عددا من املواطنني 
الذين يترددون على بيته ليشاهدوا 
ما يسمعون به من مصطلحات قدمية 
تتردد في املسلسالت التلفزيونية، 
(الكاروكه، واملنز، واملنحاز...  مثل 

وغيرها).
يا سمو الرئيس، إني أخشى أن 
يضيع جهد ومال هؤالء الشياب من 
الرعيل األول، وهم يحسنون صنعا، 
لذلك نرجو نحن الشياب، أن تأمر 

املجلس احلالي من ٤٥ عضوا يتم 
انتخاب ٣٠ عضــوا في ٣٠ دائرة 
انتخابية مختلفة، و١٥ عضوا يتم 

تعيينهم بواسطة أمير البالد.
وفي نوفمبر ٢٠٢٠، أعلن سمو 
أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني عن إجراء انتخابات ملجلس 
الشورى ألول مرة في عام ٢٠٢١ 

مبشكلة أولها املباني املتهالكة والبعض 
منها آيلة للســقوط هذا بالنســبة 
للمباني.. أمــا الكارثة الكبرى فهي 
«النظافة والصيانة» لبعض املدارس! 
نعم فمع بداية دوام املوظفني وأعضاء 
للمــدارس فوجئ  التدريس  هيئة 
البعض بأنه ال توجد عمالة للتنظيف! 
فقــام بعض املوظفني واملدرســني 
بالتنظيف بأنفسهم والبعض اآلخر 
للمساعدة،  استقدم عمالة خارجية 

ملثل هذه األزمات مستقبليا، وذلك 
للعمل بكل اجلد واإلصرار على سد 
كل الثغرات التي من شأنها معاودة 
التعرض ملثل هذه األزمات مرة أخرى، 
وللتعلم أيضا أهمية كبيرة جدا، حيث 
انه يعمل على رفع كفاءة القائمني على 
إدارة األزمة ما يؤدي إلى استخدام 
العناصر املتاحة بأعلى كفاءة وحرفية 
مبا ميكن جتاوز التعرض لألزمات أو 

وهي جمع أدوات تراثنا اجلميل ما 
صغر منه وما كبر، وأنا شــخصيا 
كم اطلعت علــى كثير من املتاحف 
اخلاصة، وأعجبتني مقتنياتها التي 
تعود ملائة سنة مضت، وما جعلني 
أكتب هذا املقال أمران، األول متحف 
املرحوم «أبو حامــد» الذي قضى 
عمــره ٨٦ عاما وهو يجمع التحف 
القدمية،  املنزلية  التراثية واألدوات 
وكل قدمي تقع عينه عليه، سافر إلى 
دول اخلليج وجلب ما استطاع من 
حتف قدمية ضاقت بها غرف بيته، 
وما أن فارق احلياة بيع هذا الكنز 
في حلظات بـــ٢٥٠ دينارا، وضاع 

مجهود عشرات السنني.

لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده 
مبادئ العدل واملســاواة وسيادة 
القانون ويصنعــه ويحافظ عليه 

أبناؤه بكل أطيافهم.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى 
في الشــقيقة قطر قد تأسس عام 
١٩٧٢ وضــم ٢٠ عضــوا يقــوم 
األمير. ويتألف  بتعيينهم ســمو 

نصل ألي هدف ما! حتى إذا افترضنا 
بوجود «هدف ما» لم جند الطرق أو 

السبل للوصول لذلك الهدف!
املثال ال  املدارس على ســبيل 
احلصــر.. أكثر مــن عامني مغلقة 
لم يتردد عليها   ١٩-covid والسبب
إال بعــض املوظفني وهم قلة، فأين 
أيام قليلة وتبدأ  اســتراتيجيتكم؟ 
الدراســة في املــدارس احلكومية 
ولألسف البعض يواجه كارثة وليست 

من خالل تدريب األفراد على الوظائف 
املختلفة، ولهذا يقول جيري سيكيتش 
«ال تختبر أي إدارة اختبارا جيدا إال 

في مواقف األزمات».
وقد ذكر أستاذنا د.صالح الديب 
العربي لالستشارات  املركز  رئيس 
وإدارة األزمات (بأن التعلم أحد أهم 
النتائج املستفادة من األزمات، وللتعلم 
أيضا أهمية علــى تفادي التعرض 

بعد التحية واالحترام سمو رئيس 
مجلس الوزراء.. نحن مواطنون من 
أعمارهم  الرعيل األول ممن تعدت 
السبعني عاما، عاصرنا سبع حكام 
للكويت، ومنلك من اخلبرة والعلم 
والتاريخ ما يؤهلنا لتقييم كل عهد 
مبا له وما عليه، ونستذكر كل قيادي 
ســاهم بقول أو فعل، صغيرا كان 
أو كبيرا، في حياة الكويت وأهلها، 
وهذا ما يطلق عليه مقولة «فالن ترك 
بصمة»، بداية من إنشاء محطة حتلية 
مياه البحر عام ١٩٥٣ واالســتقالل 
١٩٦١ والدميوقراطية ١٩٦٢ في عهد 
الشيخ عبداهللا السالم ثم افتتاح جامعة 
الكويت بعهد الشيخ صباح السالم 
عام ١٩٦٦، هذه إجنازات يذكرها العالم 
لكن ما يتمناه املواطن البسيط تكون 
على عاتق ومسؤولية رئيس احلكومة 
والذي هو أقرب ألحاسيس ومشاعر 
املدينة  املواطنني، فمن فكر وأنشأ 
الترفيهية، واملقاهي الشعبية، وغيرها 
لم ينسه الشــعب، إنها ملسة وفاء 
ومسحة عاطفية على رأس كل مواطن.

لذلك نحن «شياب الوطن» نشاهد 
البعض من شياب وشباب هذا الوطن 
وهو يعمل بجهده وماله ويزاحم أهله 
وأوالده، بهوايته احملببة له ولنا جميعا 

رغم كل األصوات واآلراء التي 
تناولت انتخابات مجلس الشورى 
والتي ستجرى خالل األيام القليلة 
املقبلة، إال أنها تعتبر خطوة إيجابية 
ومدروسة حتســب لنظام احلكم 
ال عليــه، ورغــم كل اإلجراءات 
واالشتراطات التي وضعتها القيادة 
السياسية، فأهل قطر أدرى بشعابها.
التعاون  كمواطنني مبجلــس 
اخلليجي نرى أن هذه اخلطوة متت 
بعد هذه الفترة الطويلة من مسيرة 
التنمية البشــرية وتهيئة املواطن 
القطري للممارسة الدميوقراطية بكل 
أطيافه بحسب «رؤية قطر ٢٠٣٠» 
الشعب  والتي تؤكد أهمية تزويد 
القطري باملهارات العالية للمساهمة 
في بناء مجتمعهم بكل املجاالت، كما 
أدت إلى تعزيز قدرات املرأة القطرية 
ومتكينها من بناء وطنها مبشاركتها 
السياسية واملساهمة في صنع القرار 

اإلستراتيجية.. تلك الكلمة التي 
أصبحت تتردد على مسامعنا كثيرا 
في أي وقت وبسبب وبدون سبب، 
ومن هذا وذاك وجب علينا التعريف 
البســيط ملعناها لنصل من خالل 
ســطورنا وإضاءتنا لهدف حروفنا 

من مقالنا «إستراتيجية.. ٩/٢٩».
مصطلح االستراتيجية يعد من 
املصطلحــات القدمية املأخوذة من 
كلمة إغريقية Strato وتعني اجليش 
أو احلشود العسكرية ومن تلك الكلمة 
القدمية مصطلح  اليونانية  اشتقت 
Strategos وتعني فن اإلدارة وقيادة 
احلرب.. ذلك هو منبع الكلمة ومن 
ثم يوجد العديد من املعاني واملفاهيم 
وجميعها تتفق على شيء واحد وهو 
أن االستراتيجية هي خطة طويلة األمد 
للوصول إلى هدف ما.. ومن هنا يبدأ 

مقالنا بسؤال: ما هو هذا الهدف؟
عذرا.. ولكن! ما نسمعه من كلمات 
أو نقرأه من سطور أو ما بينهما من 
حروف أكانت مقروأه أو مسموعة لم 

في األسبوع املاضي، كنا في حوار 
مع الزمالء بإحدى االستراحات على 
شارع األردن في عمان، وكان الطرح 
«ما العمل بعد جائحة كورونا»، وكان 
النقاش مثمــراً، والكل أدلى بدلوه 
ونحن جلوس في أجواء رائعة ومنظر 

خالب.
فذكرت إن (التعلم) أحد مراحل 
إدارة األزمــات بل املرحلة األخيرة 
من وضع الضوابط وبناء اخلبرات 
واالســتفادة من الدروس السابقة 
لضمان مستوى عال من اجلاهزية 
في املســتقبل ملنع تكرار احلدث، 
وإن األمم الرشيدة هي التي ال تلقي 
بتجاربها املريرة في سلة النسيان، 
وإن االستعداد التام املستمر من أهم 
عوامل النجاح في إدارة األزمات من 
تعزيز قدرات الصد ألي حدث، ألن 
عناصر األزمة أو ما يسمى مبثلثها هو 
«التهديد واملفاجأة ومحدودية الوقت» 
ال ميكن التغلب عليها والسيطرة إال 

إجنازات حتكي
قصة العبقرية 

واإلخالص واإلنسانية
الشيخة حصة احلمود السالم احلمود الصباح

قضية ورأي

سمو رئيس 
مجلس الوزراء 
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وقفة

انتخابات قطر
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إستراتيجية... 
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