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كالم من القلب

د.عبدالرحمن عادل العيسى

فــي تاريخ كل أمة رجال يحملون على عاتقهم همومها 
وأحالمها، زهدوا في زينتها واستخلصوا أنفسهم من حبائلها 
رغبة في خدمة أوطانهم ومسؤولية حتملوها طوعا ليكونوا 
شموعا حتترق حبا في هذا الوطن لكي تضئ لغيرهم سبل 

الهداية والرشاد وقليل ما هم.
ونحن في ظالل الذكرى السنوية الـ ٥٩ للدستور الكويتي 
احلالي ال نستطيع أن نتغافل عن حدث ليس مهما فقط ولكنه 
احلدث األبرز في تاريخ وطننا احلبيب والذي جاء بعد عام 
من االستقالل عن احلماية البريطانية والتي مت إبرامها ٢٣ 
يناير ١٨٩٩ واســتبدالها مبعاهدة الصداقة والتعاون وهو 
اإلجناز الذي حتقق على يد املغفور له بإذن اهللا تعالى الوالد 
املؤسس للكويت الدستورية املستقلة صاحب السمو الشيخ 
عبداهللا السالم الصباح، رائد النهضة الكويتية احلديثة في 
كافة املجاالت وواحد من أبرز القادة على املستوى الدولي في 
القرن العشرين الذي ميكن اعتبار سموه هو النموذج األمثل 
للقائد الزاهد املتفاني في حب وطنه لرفعة شأنه بني األمم.

ولد سمو الشيخ عبداهللا السالم، رحمه اهللا، عام ١٨٩٥، 
وفي عهد املغفور له ســمو الشيخ أحمد اجلابر، بدأ سمو 
الشــيخ عبداهللا الســالم العمل العام حيث تقلد العديد من 
املناصب اإلدارية واملالية منذ عام ١٩٢١ حتى عام ١٩٥٠ وهو 
العام الذي تولى فيه مسند اإلمارة ليصبح احلاكم احلادي 
عشر إلمارة الكويت، حيث شهد عهده تدفق العوائد النفطية 
والتي مكنته من حتقيق حلمه بنهضة شــاملة إلى حقيقة 
على أرض الواقع، ولكن هذا لن يكتمل إال باالستقالل التام 
للكويت والذي بدأ مبراحل متهيدية عام ١٩٥٩ بإصدار قانون 
اجلنسية وجوازات الســفر وقانون النقد وتنظيم الدوائر 
احلكومية، ومع مفاوضات بني سمو الشيخ عبداهللا السالم 
واملندوب السامي البريطاني في اخلليج العربي ويليام لوسي 
مت االتفاق بني الطرفني على استقالل الكويت والذي مت في 
١٩ يونيــو ١٩٦١، وهى اخلطوة األولى لالنطالق نحو دولة 
دميوقراطية حديثة تكون ثمرة لكفاح اآلباء واألجداد، وفي ٢٦ 
أغسطس من العام نفسه مت إصدار مرسوم أميري بالدعوة 
إلجراء انتخابات عامة الختيار املجلس التأسيســي لوضع 
الدستور الكويتي واملكون من ٢٠ عضوا منتخبا، باإلضافة 

إلى ١١ وزيرا مت اختيارهم في التشكيل الوزاري األول.
وعلى مدار العام وبالتحديد ١١ نوفمبر ١٩٦٢ مت اعتماد 
الدستور الكويتي املكون من ١٨٣ مادة محكمة تنظم احلقوق 
والواجبات، حيث رسخ مفهوم الدولة ونظام احلكم بسلطاته 
الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، املكونات األساسية 
للمجتمع الكويتي، احلقوق والواجبات العامة، األحكام العامة 
واالنتقالية، وقد كفلت مواد الدستور الكويتي املبادئ العامة 
للعدل واحلرية واملساواة واألمن وتكافؤ الفرص واحلفاظ 
على كيان األسرة ورعاية الشباب وحمايته وإصالح النشء، 
وكذلك الرعاية الصحية والتعليمية وصيانة امللكيات العامة 
واخلاصة، وحرية االعتقاد والرأي والنشر، واالهتمام بالعلوم 
والفنون واآلداب، والكثير من املواد التي جعلت من الدستور 
الكويتي هو األبرز واألكثر متاســكا، وجعلت من الكويت 
منوذجا دميوقراطيا ال مثيل له في الدول العربية واإلسالمية.
واحلقيقة أن اهللا سبحانه وتعالى مّن علينا بنعم عديدة 
ولكن تبقى أهم هــذه النعم وأكثرها تأثيرا في حياتنا هي 
نعمة القادة من آبائنا وأجدادنا الذين تركوا لنا إرثا عظيما 
نفخر به، وكان حقا علينا أن نكتب في هذه الذكرى الطيبة 
لعل وعسى أن حتيي كلماتنا ضميرا مات حتت وطأة الفساد 
واملصالح الشخصية الضيقة، ولكي نتذكر أنه ما ضاع حق 
وراءه مطالب، وأن اليأس من اإلصالح خيانة لتاريخ مشرف 
نريد أن نحافظ عليه وخاصة أننا في هذا الشــهر نوفمبر 
من كل عام هو ذكرى تأســيس الدستور وأيضا في نفس 
الشــهر ذكرى رحيل الوالد املؤســس للكويت الدستورية 
سمو الشــيخ عبداهللا الســالم رحمه اهللا في (٢٤ نوفمبر 
١٩٦٥)، وكأنها رســالة من الوالد ألبنائه باحلفاظ على هذه 
املكتســبات العظيمة وهي الكرامة لكل شريف نبيل على 

هذه األرض الطيبة.

في ذكرى نشأة الدستور الكويتي ١٩٦٢/١١/١١، ميكن القول 
بأن هذا الدستور متيز عن غيره بالعديد من املميزات، فهو يعد 
من الدســاتير الدائمة على عكس الدساتير السابقة عليه مثل 
دستور ١٩٢١، ١٩٣٨، ١٩٦١، فهذه الدساتير كانت دساتير مؤقتة 
لم تتصف بالدميومة، فبعد قيام املجلس التأسيســي بإنشاء 
هذا الدستور مت التصديق عليه من سمو األمير الراحل الشيخ 
عبداهللا السالم الذي كانت له العديد من اإلجنازات، إذ أصبحت 
الدولة وبعد التصديق على هذا الدســتور دولة مؤسسات، إذ 
حرص ســموه على النهوض بالكويت فقام بإنشاء املؤسسات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فكان لذلك مردودا إيجابيا 

على املجتمع الكويتي.
لقد متيزت الدساتير السابقة بعدم االستمرارية مما كانت 
لهذه الدساتير العديد من االنعكاسات السلبية على عكس الدستور 
احلالي الذي اتسم بالدميومة واالستمرار مما ساهم في استقرار 

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الكويت.
لقد بذل سمو األمير الراحل الشيخ عبداهللا السالم رعاية تامة 
في سبيل إخراج الدستور الكويتي بهذا الشكل والذي اتصف 
بالعديد من اخلصائص واملميزات انعكست على قيمة الدستور 

ومكانته في املجتمع الكويتي.
وانطالقا من القول بأن املجتمع الكويتي له احلق الكامل في 
التمتع بحرياته الدستورية التي منحها الدستور له، يجب على 
السلطات الثالث في الدولة أن تعمل من هذا املنطلق وأال يترتب 
على قراراتها أي تقييد لهذه احلقوق واحلريات إال عند الضرورة.

وبالرجوع إلى القيمة الدستورية لهذه النصوص التي تشكل 
ضمانات دستورية حلماية حقوق اإلنسان وحرياته في الكويت، 
نرى أن هذه الضمانات لها أهمية كبيرة بالنسبة لإلنسان، وذلك 
فيما يتوافق مع املواثيــق الدولية مثل اإلعالن العاملي حلقوق 
وغيرها من االتفاقيــات الدولية التي تدعم احلقوق واحلريات 

الدولية على مستوى العالم.
وتعمل الكويت وفقا للنصوص الدستور على تطبيق مبدأ 
الفصل بني السلطات الذي يبني اختصاصات كل من السلطات 
التشــريعية والتنفيذية والقضائية، وفــي نفس الوقت تعمل 
على منع انحراف الســلطة التنفيذية مبا ال يؤثر على احلقوق 

واحلريات املكفولة من الدستور.
وعلى ذلك، فإنني أنادي بضرورة اســتمرارية هذا 
الدستور ملا في الدميومة من آثار إيجابية مع إمكانية تطوير 
بعض القواعد والنصوص الدستورية لتواكب متطلبات 
التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تشهدها 
الكويت، وكذلك ليكون هذا الدستور قادرا على استمرار 
األخذ بالتطورات التي تشهدها املواثيق واإلعالنات الدولية 

اخلاصة بحماية حقوق اإلنسان وحرياته.

وقع ســمو األمير الراحل الشيخ 
عبداهللا السالم، رحمه اهللا تعالى، وثيقة 
الدســتور الكويتي التي رفعها رئيس 
التأسيسي عبداللطيف ثنيان  املجلس 
الغامن وأعضاء املجلس التأسيسي، رحم 
اهللا من مات منهم وأطال اهللا في عمر 
األحياء، في احلادي عشر من نوفمبر 
١٩٦١ بعد أن متت مناقشة مواده الـ ١٨٣ 
التي راعت االنتمــاء العربي في املادة 
األولى: «الكويت دولة عربية مستقلة 
ذات سيادة تامة، وال يجوز النزول عن 
ســيادتها أو التخلي عن أي جزء من 

أراضيها». 
وإســالمية الهوية: «ديــن الدولة 
اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشــريع»، وراعى الدستور 
حقوق املواطن الكويتي: «تصون الدولة 
دعامات املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفــرص للمواطنني»، وراعى 
الدستور احملافظة على أموال وأرواح 
املواطنني، وكذلك راعى الدستور حقوق 
الدولة والدفاع عنها، ويعتبر الدستور 
احلالي الرابع بعد دساتير ١٩٢١ و١٩٣٨ 
و١٩٦١. والدستور احلالي هو األشمل 
الــذي توافق عليه املجتمــع الكويتي 
واألسرة احلاكمة، ولتطبيق نصوص 
الدستور وااللتزام بها الفضل بعد اهللا 
في وحدة ومتاسك املجتمع الكويتي، 
واملرجعية األولــى للتوافق بني جميع 
األطياف. إن ما شــهدناه خالل األيام 
الســابقة من رغبة أميرية سامية في 
عقد حوار وطني وحل املشكالت العالقة 
والعفو عن بعض املواطنني في عدد من 
القضايا يأتي وفق الدســتور والتزام 
السلطة بنصوصه وتطبيقه، لقد تبني 
بعد احلوار الوطني أن حل كل املشاكل 
العالقة فــي املجتمع الكويتي من أزمة 
إسكان وأزمة توظيف وتعليم وصحة 
وحل أزمة التركيبة السكانية وأزمة غير 
محددي اجلنســية لهو حل سهل جدا 
إذا توافرت النوايا الصادقة للحل، لذلك 
أقول: إن العمل وفق الدستور وااللتزام 
به ووجود نية صادقة هو الطريق الوحيد 
حلل مشاكل البلد ولتقدم البلد وتضامن 

املجتمع الكويتي.

تكررت كثيرا احلوادث حتت ذريعة 
«املرض النفسي» بشكل سمج وبايخ 
وصارت أســطوانة مشروخة، حكاية 
«شــهادة الطب النفسي» التي صارت 
بحوزة بعض املتهمني في جرائم االعتداء 

والقتل ورمبا اإلرهاب أيضا.
 تذكرون قضية اإلرهابي الذي قام 
بدهس أحد ضباط املرور وحاول بعدها 
الفرار، لكن ألقــي القبض عليه طبعا، 
وكانت املفاجــأة أن أحد أقربائه ظهر 
بشبكات التواصل االجتماعي ليعلن أن 
فالن عنده شهادة من الطب النفسي وأنه 

غير مسؤول عن تصرفاته.
إلى متى ونحن املواطنني نعاني من 
إجرام هؤالء؟! شــهادة الطب النفسي 
صارت عند البعض ما يشبه «رخصة 
للقتل» على طريقة أفالم جيمس بوند، 
وصار هؤالء قنابل موقوتة في شوارعنا، 
مريض حقيقي أو يتمارض ليست هذه 
القضية، القضية مادام هذا يحمل شهادة 
من الطب النفسي تثبت أنه «مو صاحي»، 
وممكن أن يرتكب أي شيء، ملاذا مينح 
هؤالء رخصة قيادة للسيارة؟ ملاذا علينا 
نحن أن نتحمل أفعال هؤالء بالشارع؟ 
جرت العادة أن من يرتكب جرمية ويشعر 
بشيء من تأنيب الضمير يسلم نفسه 
للشرطة، إما أن يدهس بني آدم عمدا 
والكاميرا تصور وأمام أعني الشــهود 
وعلى وجه السرعة يستخرج شهادة من 
الطب النفسي، هذا ليس في قلبه ذرة 
من ندم أو إحساس، وأعتقد أنه (متعود) 
وأخذ املسألة استهتارا في أرواح الناس، 

مجرم وبقدر عال من الوقاحة.
املطلوب فورا من وزارتي الداخلية 
والصحة حصر أسماء كل احلاصلني على 
شهادة الطب النفسي وافدين ومواطنني، 
الوافدون بلدانهم أولى بعالجهم بأي حق 
يتحمل املــال العام ذلك، أما املواطنون 
فتسحب منهم رخص القيادة ويعاد تقييم 
حالتهم حتى يعرف املريض احلقيقي 
من املتمارض، ومطلوب أيضا حصر 
أسماء من يتساهلون في تقدمي شهادات 
الطب النفسي إن وجدوا خصوصا إذا 
تكررت األسماء في قضايا االعتداء أو 
القتل واخلطف، مع ضرورة تشــديد 
اإلجراءات على صرف بعض األدوية التي 
لها أعراض جانبية تدفع على التعود أو 
اإلدمان، إن وجدت، املوضوع زاد عن 
حده ووجب على الداخلية والصحة الفعل، 
وليس رد الفعل، فهمتم الفرق، أرواح 
الناس جدا غالية أسف على اإلطالة وفي 

اخلتام سالم.

الدستور الكويتي 
ثمرة الكفاح 

واإلخالص
الشيخة حصة احلمود السالم الصباح

املضمون

في ذكرى 
نشأة الدستور 

الكويتي
حمود سالم السهيل

رئيس النادي األسبق، واختصارها بعد إبالغ 
كابنت الناشئني للسباحة بالنادي بدخول ٧ 
مراهقني خلسة في املساء بعد اإلغالق تخطوا 
أسوار النادي وتفادوا حراس أمنه ملمارسة 
هوايتهم اليومية بطرق غير رسمية، وعندما 
علم (بوبدر) بالشــكوى طلب من اجلميع 
الهدوء وعدم إبالغ شــباب الليل بشيء، 
وقال لــإلدارة جازما: «دعوني أتصرف» 

لوضع احلل.
وقام بوضع كمني مســالم للشــباب 
املذكورين وقابلهم برحابة صدر، ودفعهم 
للحصول على عضوية رسمية في السباحة 
بالنادي تكرميا جلهودهم للحصول على 
النادي واستمرار  بطوالت رسمية باسم 
حصد بطوالت النادي لكل هواته ومحترفيه، 
بطوالت رسمية نفذتها عقلية وجهود كابنت 
ناصر املشــاري، وتبني فرقها الرياضية 
بإشراف جنمنا املخضرم ناصر املشاري 
وتفوقه لصالح النادي الرزين لوضع بصمة 
إلبهارها بالتحصيل الصامت ورقي شبابنا 
بكل قدوة توازي قامة وهامة زمن الطيبني، 

وسالمتكم.

مر الزمــان وأثرت على األداء احلكومي 
وكانوا عبئا ثقيال على احلكومة.

إن اختيــار الوزراء فــي مرحلة ما 
بعد اجلائحــة وفي مرحلة العفو الكرمي 
وبوجود التحديات الكبيرة سواء كانت 
اقتصادية أو سياسية أو تعليمية أو صحية 
فهو بال شــك يحتاج إلى معايير دقيقة 
تعلو أي ارتباطات أو مجامالت فالوطن 
يســتحق القوي األمني للعمل ملستقبل 
أفضل لألجيال القادمة ويصنع من خالل 
احلكومات القويــة والقادرة على القيام 
مبهام هذه املرحلــة الدقيقة التي وضع 
عنوانها صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد عندما أصدر مراسيم العفو 
الكرمي واعتمدها كمنهج وشعار للمرحلة 
القادمة مستشعرا أهمية العفو لبناء األمم 
القويــة ذات العالقات املتينة بني احلاكم 

العادل القوي ووزرائه والشعب.
إن مرحلة العفو يجب أن تكون عنوانا 
بتصرفات وقرارات كل وزير يقتدي به 
ويتعلم من هذا الدرس فوق مشاعره فال 
مجال ألي مشاحنات أو خالفات لتحقيق 

التنمية الشاملة املطلوبة.

إلى إيرادات لتحقيق االستدامة املالية، ثم 
تأتيها فرص متعددة على طبق من  ذهب 
لتحقيق ذلك من دون أن تخدش  هدفها 
العام، لكنها متتنع عن استغاللها بحجة أن 
ذلك يشكل انحرافا عن بوصلتها وخططها 
«املقدسة»، ثم تعاني الحقا من شح  املوارد 
حتى اإلغالق كما عايشت إحداها، ألنها لم 

تفلح في التكيف! 
وألن اخلطط تعتمد على دقة احلقائق 
واملعلومات حول املستقبل، وطرق التنبؤ 
والبيانات  اإلحصائية املقدمة، والتي قد ال 
تخلو من التحيز أو عدم الدقة، ما سينعكس 
بالضرورة على مخرجات اخلطط وجودتها. 

واخلالصة أنه البد من معرفة سلبيات 
التخطيط وجتاوزها وتغيير طريقة التعامل 
 معها بأال تكون استنساخا خلطط أعدت 
لكيانات وظروف مغايــرة، والعمل على 
توفير أدق البيانات املتاحة لعملية  اإلعداد، 
واملراقبة املستمرة والتدقيق الشامل لتنفيذ 
اخلطة واملتغيرات احلاصلة في بيئة العمل، 
وعدم اإلغراق في  تفاصيل تقيد العمل وحتد 
من اإلبداع واالبتكار واملبادرة  والتجريب، 
واالستجابة الذكية والسريعة غير املكتوبة 

في  اخلطط! 

املغفور له الشيخ أحمد اجلابر، طيب اهللا ثراه.
فقضية التجاوز على السلطة التنفيذية 
واختصاصات رئيس الــوزراء هذا أمره 
مرفوض وباألخص أن الكفاءات احلقيقية 
الفذة ليست بني مقاعد النواب فهناك نواب 
كثر ال ميلكون الكفاءة التي ميتلكها كثر 
خارج البرملان، إال أنهم مهمشــون ألنهم 
ال ميلكون املال والسلطة والنفوذ فال يتم 
توزيرهم مع أنهم كفاءات حقيقية حتى ان 
أغلبهم بات يهاجر خــارج الكويت ألنهم 

مضطهدون في الدولة.
حقيقة، بعد اســتقالة احلكومة نطالب 
أيضا باستقالة مجلس األمة والبدء بحياة 
سياسية جديدة وجتديد الدماء فإذا كانت 
احلكومة قررت أن تغير دماءها فاألحرى أن 

تغير الدماء أيضا في مجلس األمة.
وباألخص بعد السلوكيات اخلاطئة التي 
ارتكبها عدد كبير من األعضاء والتصرفات 
غير املقبولة والتــي كان أبرزها اجللوس 
في مقاعد الوزراء وأمام بوابة الدخول في 

مجلس األمة.
فكما أن هناك وزراء أكفاء في احلكومة 
لم يترك لهم املجال للعمل نطالب باستقالة 
مجلس األمة أيضا والبدء بحياة سياسية 

بنواب أكثر جدية.

مدربا بنادي كاظمة (النهضة سابقا) مبنطقة 
جبلة الشامخة، بنجومها رياضة بدنية وفنونا 
مختلفة وهوايات يتفوق أعضاؤها من كشافة 
ومتثيل وطرب أصيل، ال تغيب عن ذاكرة 

(بوبدر) مواسمها السنوية.
ويذكرنا معارف الكابنت ناصر إبراهيم 
املشــاري بقصة ظريفة مع جنومها بعد 
افتتاح حمام سباحة نادي كاظمة الرياضي 
وتسميته بالراحل الكبير األخ عبداهللا الدخيل 

سبقوه وليس أن يهدم ما كان قبله. إن 
الوزير اجلديد يجب عليه أن يتعلم من 
درس العفو الكرمي من سمو األمير، حفظه 
اهللا ورعاه، وليترفع عن أي خالفات قبل 
توليه الوزارة مع أي من زمالئه ويتعامل 
بفروسية مع اجلميع وهناك بعض الوزراء 
الذين سجلوا إجنازاتهم بحروف من ذهب 
في وزاراتهم بالرغم من قصر مدة توليهم 
للوزارات وهناك أيضا البعض الذين تركوا 
أرصدة سوداء يصعب محو آثارها على 

 death by  يطلق عليه املوت بسبب التخطيط
planning  ، حني يفرط املديرون في التخطيط 
لدرجة أنهم ال يلتفتون إلى عملية تنفيذ 
اخلطط وتغيراتها، وهو ما قاومته مؤخرا 
وقمت بتخفيض نسبة ٥٠٪ من مستهدفات 
إحدى اخلطط، رغم أن ذلك كان ألسباب 
ومبررات بعضها ليس إال  ضعفا داخليا.  

بعض اخلطط قد تفتقر إلى املوازنة، أو 
التوفيق بني املبادئ وبني ضروريات العمل 
أو البقاء، وعلى ســبيل املثال، فإن بعض 
 املنظمات غيــر الربحية قد تكون بحاجة 

أن تهدأ املشاحنات إال أنها ما زالت مستمرة 
على حالها مع سيل االستجوابات التي ال 

نعرف ما ستؤول إليه.
وإذا كان هناك وزراء عليهم حتفظ نيابي 
فبالقانون ال يحق للنائب أن يتحفظ على أي 
وزير لم تصدر عنه جتاوزات سياسية أو 
مالية أو إدارية، وعليه فإن شخص الوزير 
ال يعني النواب بل يعنيهم أداؤه، وأنا أجد 
أن احلكومة لم يفتح لها املجال للعمل منذ 
بدأت، إذن لم يكن هناك داع لالستقالة مطلقا.

أما إذا كان الهدف من االستقالة هو التغول 
على السلطة التنفيذية، وتقلد عدد كبير من 
النواب ملنصب الوزارة، فهذا التغول على 
السلطة يذكرنا بأيام ١٩٣٧ والتي تصدى لها 

سبعينيات العمر لكنه صامد يتحدى كل 
الظروف، يشهد له شخصيات أمثال د.مساعد 
الهارون جنم جمباز فــي القرن املاضي، 
واملرحوم يوســف املؤمن وشقيقه العب 
النادي العربي (عبداحلميد املؤمن)، واملرحوم 
عادل الرقم، ومحمود احلرز، وفيصل مهنا، 
وجاسم اجليماز، وغيرهم في مجال اجلمباز.

جيل ناصر إبراهيم املشاري كان كالسهل 
املمتنع بال بهرجة في لعبة اجلمباز، ومثلها 

أما إن كان ذهاب وزير يعني إغالق 
صفحة من إجنــازات أي وزارة فهذا ال 
يكون عمال مؤسسيا وله تداعياته على 
األداء احلكومي ككل ولهذا فإن عادة تغيير 
املساعدين للوزير الســابق أو التنكيل 
ببعضهم من الوزراء اجلدد أو التخلص 
من كفاءات بحجة أنهم عملوا مع وزير 
سابق فهو بال شــك عدم نضج إداري 
وعدم حنكة، حيــث إن الوزير اجلديد 
يجب أن يبني ويكمل على جناحات من 

دون االلتفات إلى اجلانب العملي، فيمنح 
التخطيط حينها شعورا خادعا باالطمئنان 
من خالل الظن مبعرفة مسار املؤسسة، 
دون مراقبة التغييــرات التي حتدث  في 
بيئة العمل، واملعيقة للمرونة، حني يشعر 
املوظفون بأنه يجــب عليهم اتباع خطة 
حتى عندما تظهر  جتربتهم  أنها ال تعمل، 
الوقت واملوارد  ويستمرون في تكريس 
لإلجراءات غير الفعالة، خاصة إذا علموا 
أنه ســيتم  احلكم  عليهم من خالل مدى 
جناحهم في إكمال املهام املخططة،  وهو ما 

ولكن مع األسف التسويات لم تفكر في 
حال الشعب املغلوب على أمره بل شملت 
فقط املدانني بقضايا جزائية الذين انتهكوا 

قانون امن الدولة الكويتي.
إال أن العفو صدر والتسويات انتهت 
ونأمل أن يســتقر احلال السياسي لدينا 
لنصل إلى تسويات لقضايا اهم من قضية 
العفو أال وهي احلالة املعيشــية للمواطن 
الكويتي مع الوصول الى حلول لتحسني 

الوضع املعيشي.
بيد أن ما كان مفاجأة حقا هو أن تتقدم 
احلكومة باستقالتها فور صدور مرسوم 
العفو وهو الذي ال مبرر له وباألخص انه 
كان من املفترض بعد التفاوض مع النواب 

ناصــر إبراهيم املشــاري، بطل من 
ستينيات القرن املاضي، ظل خلف الستارة 
تواضعا، لم تتابعه وسائل اإلعالم «مقروءة، 
ومرئية، ومسموعة»، رغم كل زخم وسائلها، 
لكن روحه الرياضية ببساطة تقول: «من 
أجل الديرة وأهلها كل شيء يهون وتستاهل 

فزعتنا».
* ناصر إبراهيم املشاري تابع هوايته 
بلعبة اجلمباز آنذاك وتخرج على يديه جنوم 
بطريقة الكشافني، فقد كان كشافا مخضرما 
في األندية الصيفية مبوقع دراسته املتوسطة 
مبدرسة عمر بن اخلطاب «كنيتها العمرية 
بحي جبلة، حيث كانت هذه املدارس توازي 
مراكز الشباب باملناطق»، وتخرج أبطالها 

أمثال (بوبدر) إشرافا وتشجيعا ومتابعة.
لألســف تاهت هذه األيام أمثالها رغم 
ثورة معلومات الزمن احلالي، وتواصل بوبدر 
مع أشــبال هوايته كبناته وأوالده املتابع 
لنجوميتهم في لعبتي السباحة واجلمباز 
تشــهد له قلوب وأفئدة معاصريه وال مع 
تاريخهم الرياضي وجنمها ضيف مقالتنا 
اليوم (بوبدر)، وقد قطع من السنوات أواخر 

مع ترقب اإلعالن عن تشكيل احلكومة 
اجلديدة فقد آن األوان للتخلي عن عادات 
كثيرة وهي ارتباط العمل واألداء بتوجيهات 
وإرشــادات الوزير اجلديد وكأنه ميلك 
العصا السحرية لألداء املميز وسينجح 
على خالف من سبقوه في املنصب وهذا 
في أغلب األحيان ال يكون قريبا من الواقع. 
وأن مع احلكومة اجلديدة ال بد أن تختفي 
بعض الوجوه من مقاعد الوزراء وستظهر 
وجوه جديدة، ومن حق من سيتركون 
املناصب أن نشكرهم ألن الكويت باقية 
للوزير  بالنسبة  واجلميع زائلون، وأما 
اجلديد فيجب حتصينه للوقاية من فتنة 
الكرســي واملنصب وال بد أن يحصل 
في أيامه األولى على خطاب موضوعي 
وصريح من الوزير السابق يحتوي على 
أكثر من التمنيات والتبريكات وأن يكتب 
بصراحة رسالته للوزير اجلديد موضحا 
فيها ما الوضع في الــوزارة من حيث 
املشاريع التي أجنزت والتي لم يتم إجنازها 
واخلطط واألفكار، وإلى أين تسير، وما 
أهم الدروس املســتفادة التي يستطيع 

التعلم منها إن أراد ذلك.

 ال جدال حول أهمية وضع اخلطط، فهي 
املؤسسة،  ترسم خريطة مسار مستقبل 
وضمانة الستمرار وتطور  عملها، وحسن 
إدارة مواردها، وغيرها من الفوائد املعروفة، 
مما يجعل إيجابيات األخذ بالتخطيط تفوق 
عشرات املرات  إغفاله، وال جدال أيضا في 
أن الذين ينهون خطط أعمالهم هم األكثر 
عرضة للنجاح من أولئك الذين ليســت 

 لديهم خطط. 
الدافع وااللتزام عندما  توفر اخلطط 
تضع أمام املوظفني أهدافا واضحة يعرفونها 
ويفهمونها، ومتنحهم إحساســا محفزا 
 بأن جهودهــم يتم وضعها لغرض مفيد، 
فيشعرون بأنهم شركاء عن استحقاق في 
أمر ذي قيمة،  وتشجع الشعور باملشاركة 
 وروح الفريق، وتوفر أساسا ملكافأة األداء 
اجليد وحتسني األداء الضعيف، كما أنها 
جتعل املؤسسة مواكبة للتطورات  احلديثة 

في مجال عملها. 
لكــن للخطط أيضا ســلبياتها، نعم 
ســلبيات التي ينبغــي أن تؤخذ في عني 
االعتبار، ونذكرها هنا لتداركها، فاخلطط 
قد تبدو في صورة  قامتة، حني تعطل العمل، 
إذا مت التركيز عليها في جميع التفاصيل 

بعد صدور مرســوم العفو مع تأهب 
املعفى عنهم للعودة ألرض الوطن هذا فضال 
عن فرحة أطياف املجتمع لصدور العفو، 
فوجئنا في املقابل باستقالة احلكومة وهو 
األمر الذي لم يكن له أي داع على اإلطالق، 
خاصة أن املفاوضات مع أعضاء مجلس األمة 
انتهت إلى التسوية بني الطرفني والوصول 
الى الترضيات وال اعتقد أنه كان هناك أي 

مطالب سوى صدور العفو.
فليت املطالب شــملت قضية املواطن 
األولى وهي التي تؤرقه أال وهي القضية 
اإلسكانية في ظل ارتفاع اإليجارات مع صغر 
مساحات السكن التي يقطنها اغلب املواطنني 
وهي قضية متس املواطن حقا وليس قضية 
أناس كانت تعيش في دولة أوروبية حيث 
اجلبال والطبيعة اخلالبة واجلو اجلميل، بل 
ليت املطالب شملت املواطن املغلوب على 
أمره الذي يعيش مختنقا في وسط شقق 
صغيرة هو وأبنــاؤه وزوجته وال يعرف 
الراحة، فليت مت التفكير باملواطن املسكني 
ولكن املواطن املغلــوب على أمره له رب 
ينصره فالبعض فرح بالعفو عن احملكومني 
في قضايا جزائية وليتهم فكروا في ظل 
تسوياتهم مع احلكومة في القضية اإلسكانية 
وقضية إسقاط القروض مع إيجاد حلول لها.
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