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ال ميكنــك إدارة ما ال ميكنك قياســه بحكم خبرتي 
كمدقق مالي، ميكنني أن أؤكد أن «ما ال ميكن قياســه ال 
ميكن إدارته» بشكل فعال. ولســوء احلظ، كان هذا هو 
احلال بالنســبة ملسألة تغير املناخ منذ بدايتها، لقد أظهر 
أحدث تقرير صادر عن األمم املتحدة (في أبريل ٢٠٢٢) أن 
احلد بشكل جدي من انبعاثات الكربون التي تلوث غالفنا 
اجلوي يجب أن يحــدث اآلن وإال فلن يحدث أبدا، وأننا 
بالتالي نتجه لوضع يصبح فيه عاملنا غير صالح للحياة.

بدون رقابة فعالة، فــإن التعهدات التي قدمتها الدول 
بشأن كبح مستوى اإلجراءات املضرة باملناخ ال تساوي 
الورق الذي كتبت عليه. هناك فجوة شاسعة بني املوعود 
وما حتقق على أرض الواقع. لقد غضت بعض احلكومات 
الطرف عن الصناعات امللوثة للمناخ وتالعبت بعض الشركات 
فــي أرقام انبعاثات الكربون ملواصلة عملها كاملعتاد. كما 
زادت انبعاثــات االحتباس احلراري في جميع القطاعات 
على مستوى العالم، حيث يتم التالعب باإلحصاءات بذكاء 
من قبل الكثيرين للتظاهر باالمتثال لقواعد احلفاظ على 
البيئة. وال ميكننا محاسبة البلدان إذا لم تكن لدينا طريقة 

دقيقة لقياس اجلهود التي تبذلها ملكافحة تغير املناخ.
من الواضح أن املساءلة البيئية تأتي مع وجود ممارسات 
محاسبية مناسبة بحيث تلتزم الشركات باإلبالغ بشكل 
فعال عن قيمة األضرار التي تتسبب بها للبيئة. إن وجود 
هذه الشفافية يسمح بتحسني املساءلة وتوضيح ما يحدث، 
ألنه ال ميكنك إدارة ما ال ميكنك قياسه. يفلت امللوثون من 
العقاب ويجب حتسني وسائل محاسبتهم لتحفيز الشركات 
على اإلفصاح عن أوضاعهم احلقيقية، وهو أمر ضروري 

لإلدارة الفعالة النبعاثات الكربون.
لقد حتدثت عــن هذا النوع من التكاليف البيئية فيما 
ســبق، في العام ١٩٩٩، حيث قــدت فريقا كلف بصياغة 
تقرير مفصل مع خبراء دوليني من كل هيئة محاسبية في 
العالم بعنوان «احملاسبة وإعداد التقارير املالية للتكاليف 
واملســؤوليات البيئية». وكان ذلك حتت إشراف جمعية 
احملاسبني القانونيني العربية (ASCA) التي أنشأتها في عام 
١٩٨٤، ومتت صياغة التقرير بالتشــاور مع األمم املتحدة 
ومعايير احملاسبة واإلبالغ املالي الدولية (ISAR)، بتوجيه 

من األمني العام لألمم املتحدة آنذاك السيد كوفي عنان.
وألن هذا التخصص احملاســبي يتضمن طبقات من 
التعقيد، فقد شــعرت باحلاجة إلــى صياغة تقرير يقدم 
املساعدة للمؤسسات والهيئات التنظيمية وهيئات وضع 
املعايير بشأن أفضل ممارسة في محاسبة املعامالت واألحداث 
البيئية. وكان الهدف هو توفير معلومات حول املركز املالي 
للمؤسســة بطريقة مفيدة ملجموعة واسعة من أصحاب 
املصلحــة للقيام بعمليات اتخاذ القــرار وهي ضرورية 

ملساءلة اإلدارة عن املوارد املعهود بها إليها.
يؤثر األداء البيئي للشركة على صحتها املالية وميكن 
استخدام املعلومات املالية املتعلقة بهذا األداء لتقييم املخاطر 
املالية للشركة بشكل أفضل. كما تعتبر إدارة مثل هذه املخاطر 
من اهتمامات مجلس اإلدارة واملســاهمني واملستثمرين 

والهيئات التنظيمية املالية.
ويهتم املالكون بذلك بشكل خاص بسبب التأثير احملتمل 
للتكاليف البيئية على الصحة املالية للشركة والتي تشمل 
عناصر مثل التكاليف املرتبطة باألضرار البيئية وعمليات 
التنظيف واملمتلــكات والتخلص من النفايات والغرامات 

والعقوبات واملسؤوليات البيئية األخرى.
بعد أن مت إعداد التقرير الذي أشــرت إليه بجهد كبير 
مع إسهامات من خبراء من جميع أنحاء العالم، طلب مني 
السيد كوفي عنان أن أقدمه إلى جلنة خاصة ضمت سفير 
الواليات املتحدة لــدى األمم املتحدة. وبعد االطالع على 
التقرير والنقاش حوله بنجاح، قال السفير األميركي إنه 
ال ميكنه قبول التقرير ألن الكونغرس األميركي لن يقبل 
تطبيق اإلجراءات التي نص عليها التقرير على الشركات 

األميركية. ونتيجة لذلك مت حفظ التقرير دون إجراء.
إن العمل اجلماعي من قبل جميع دول العالم ال يعني 
شــيئا إذا لم تتخذ الواليات املتحــدة والصني إجراءات 
حقيقيــة في مجال كبح انبعاثــات الكربون. الصني على 
وجه اخلصوص تعتبر أســوأ ملوث في العالم من خالل 
بنيتها التحتية الصناعية الضخمة، وهي مسؤولة عن ٣٠٪ 
من االنبعاثات الكربونيــة العاملية وحرق نصف إمدادات 
الفحم في العالم كل عام على الرغم من تعهد الرئيس شي 
جــني بينغ بتقليل االنبعاثات إلــى الصفر. أما ثاني أكبر 
ملوث فهو الواليات املتحدة األميركية، وهي مسؤولة عن 
حوالي ١٥٪ من انبعاثات الكربون في العالم. ال أحد يخضع 
للمساءلة وال دليل على وجود أية نتائج لسنوات من عقد 

اجتماعات مؤمتر تغير املناخ.
خالل رئاسته، نفى الرئيس ترامب مرارا وتكرارا حقيقة 
مشــكلة تغير املناخ بطريقة صارخــة للغاية. ولقد قدم 
الرئيس بايدن وعودا كبيرة بشأن املناخ وإن بوفاء قليل 
لتلــك الوعود. في الواقع، جتنبت الواليات املتحدة خالل 
العقود الستة املاضية القيام بأي إجراء جوهري في مجال 
تغير املناخ. ومنذ رئاسة ليندون جونسون في عام ١٩٦٥

حذر العلماء من أن خطر أزمة املناخ كان صارخا وأن دول 
العالم تغامر بشــكل خطير من خالل إطالقها النبعاثات 
هائلــة تؤثر على حرارة الكوكــب وأن هناك حاجة ملحة 
التخاذ إجراءات ملعاجلة ذلك. لقد كانت صناعة احلفريات 
ناجحة متاما في نشر املعلومات املضللة، كما أن املناورات 
السياســية واالقتصادية في ضــوء التهديد الذي ميثله 
تعاون روســيا والصني رمبا أعاقت اإلجراءات األميركية 

للحد من انبعاثاتها.
نحن جنتاز مرحلة زمنية للقرارات التي نتخذها فيها 
اآلن تأثير مباشر على مستقبل حياة وبقاء األجيال القادمة. 
اليزال من املمكن خفض االنبعاثات بنســبة ٥٠٪ بحلول 
عام ٢٠٣٠ وهو هدف حاســم للحد من ظاهرة االحتباس 
احلراري إلــى ٥٫١ درجات مئوية بحلول عام ٢٠٥٠. ومع 
ذلك، فإن هــذا يتطلب خفضا عميقا لالنبعاثات ويتطلب 
من الصني والواليات املتحدة العمل بجدية في هذا الصدد.
ما لم يتم اتخاذ إجراءات اآلن، ســتغرق بعض البلدان 
قريبا حتت املاء وسنشهد عددا غير مسبوقا من الكوارث 
الطبيعية، مبا في ذلك موجات احلر والعواصف الضخمة 
وزيادة شح املياه وانقراض العديد من مقدراتنا الطبيعية 
وأنظمتنا البيئية، إلى جانب إبادة العديد من أنواع الكائنات 
النباتية واحليوانية. وســيؤدي هذا إلى خلل في التوازن 
البيئــي العاملي، وهو احتمال مخيف حقا وله تداعيات لن 

يتمكن أي مبلغ من املال أو القوة من حلها.
ما نحتاج إليه هو جهد مشترك على جميع اجلبهات، مبا 
في ذلك تغيير أساسي يشمل أمناط حياتنا وعاداتنا، فضال 
عن السياسات الصحيحة والبنية التحتية والتكنولوجيا 
واملساءلة ملساعدتنا في هذا التحول. يجب على جميع الدول 
تقليل إدمانها على استخدام الوقود األحفوري بشكل كبير، 
وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء املستدامة، وحتسني 
كفاءة الطاقة، وزيادة اســتخدام أنــواع الوقود البديلة، 
واســتخدام التكنولوجيا للمساعدة في جتميع الكربون 

وتخزينه بكميات أكبر.
بصفتي رئيس احتاد التحضر املستدام في نيويورك، 
أقول إنه يجب علينا املطالبة بعمل أسرع وأكبر من حكوماتنا 
وتطوير ثقافة العيش املستدام داخل منازلنا وأعمالنا ومدننا 
بسرعة. نحن بحاجة إلى وضع معايير لضمان االمتثال، 
حيث ال توجد محاسبة وقليل من املساءلة في الوقت احلالي.

طبقا للخطاب األميري - الذي أيده 
وأشــاد به اجلميع - على مجلس األمة 
واحلكومة اجلديدين، مهمة ضبط مسار 
الدميوقراطية الكويتية، التي يبدو أنها 
خالل الفترة السابقة فشلت في استمرار 
االستقرار السياسي، وعدم قدرتها على 
معاجلة القضايا املزمنة العالقة، وذلك رغم 
عمرها الدستوري الذي جتاوز الستني 
عاما من بعد االســتقالل، مت من خاللها 
تشكيل ٤٠ حكومة، وانتخاب مئات النواب 
ملجالس األمة لعدد ١٦ فصال تشريعيا، 
تناوب خاللها تعدد في رؤساء احلكومة 
واألمة، ولسنا بصدد اإلجنازات، وإمنا 
بصدد رصد هذا التوتر السياسي املزمن 
الذي أتعب الشعب الكويتي، وبسببه بدأ 
الكفر بالدميوقراطية يتسرب إليه، وهو 
يقارن دائما بالده مــع الدول األخرى 
الالدميوقراطية التــي تتطور وتتنامى 
بينما  وتبدع في خدماتهــا ومرافقها، 
الفساد العام لدينا يتسع أكثر، والصراع 
اخلفي واملعلن يتعمق، وتبادل تهمة انتهاك 
الدستور والالئحة بني النواب واحلكومات، 
تصل إلى حد اســتخدام مفرط متبادل 
ألسلحة أدوات «عدم التعاون» و«احلل»!، 
رغم مبادرات اإلصالح الوطني الكثيرة 
التي اقترحتها القوى الوطنية، يأتي اآلن 
مجلس األمة اجلديد (سبتمبر ٢٠٢٢) من 
رحم ظروف تكاد تكون مثالية: حتقق 
رغبة املعارضــة برئيس حكومة جديد، 
وأكثر نقــاوة للعملية االنتخابية مبنع 
الفرعيات املجرمة، وتعقب بيع األصوات 
احملرمة، ووعــد حكومي بعدم التدخل 
في اختيار رئيس مجلس األمة املرتقب، 
وفي تشكيل جلانه، وجاء التصويت عبر 
البطاقة املدنية، فجاء بنواب يعكســون 
املكونــات االجتماعية  أكثــر  بواقعية 

والسياسية للمواطنني.
أمام هذا املجلس واحلكومة  وليس 
املرتقبة إال التعاون الدستوري، النتشال 
البالد من أزماتها، واالنتقال بها إلى التنمية 
الشاملة املستدامة. وبغير هذا سنقع - ال 
سمح اهللا - حتت فريسة «إجراءات ثقيلة 
الوقع واحلدث»، وهو ما حذر منه اخلطاب 

األميري األخير!

أطيافه، بعيدا عن املصالح الشخصية.
وأمام مجلس األمة قضايا ملحة، 
األمنية، واإلسكانية  القضية  أهمها 
واالقتصادية وغير ذلك كما أن عليها 
تصحيح املشهد السياسي والتعاون 
املثمر مع احلكومة اجلديدة ورئيسها 
املواطنني  الذي وضع هموم وآمال 
كأولوية قصــوى، وعمل على هذا 
األســاس، ونحن ال نريد للشعب 
أن يفقد ثقته مبجلس األمة بسبب 
خالفــات جانبية وشــخصية بني 
األعضاء تعود بنا إلى املربع األول، ثم 
تتدخل القيادة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
فتحل املجلس وتعيد االنتخابات من 
جديد، فاملجلــس ال يتحمل هموم 
الشعب فحسب، وإمنا يتحمل أمن 
وأمــان الوطن، لذلك تذكروا وصية 
صاحب الســمو األمير، حفظه اهللا، 
لكم بأن تضعوا مصلحة الكويت فوق 
كل اعتبار وأن تتعاونوا وتتعاضدوا 
في ظل الظروف العاملية الدقيقة وأال 
تستخدم األدوات الدستورية إال في 
مكانها الصحيح، وأمتنى أن تعي ما 

ذكرته أذن واعية، ودمتم ساملني.

لكل مسؤول ال يلبي طلباتهم التي هي 
قد حتمل جتاوزات على أنظمة الدولة 
وتتسبب في تخطي ترقيات وتعيينات 
بعض املوظفني املستحقني واملجتهدين 

بسبب التعيينات الباراشوتية.
إن الشعب اختار أعضاء املجلس 
اجلديد، ونأمل أن تكون أولويات هذا 
املجلس القضاء على الفساد وتبني 
املشاريع التنموية وأن يكون النقاش 

لصالح قضايا الناس.
من أقوال املغفــور له بإذن اهللا 
الراحل الشيخ  القلوب  ســمو أمير 
جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: «إن ما 
وصلت إليه الكويت من مكانة وسمعة 
دولية مرموقة إمنا يرجع الفضل فيه 
إلى تكاتف أبناء هذا البلد ومتاسكهم 
وتعاضدهــم، وعلينا اليوم أكثر من 
أي وقت مضى أن نحافظ على هذه 
الكويتية  الصفات األصيلة ألسرتنا 
الواحدة وأن نرعاها ونزيدها وثوقا 

على مر األيام».
واهللا املوفق.

مستوياتهم.
وقد ســاهمت هذه اللقاءات في 
طرح مقترحات تطويرية من خالل 
العامة  االستفســارات واألســئلة 

واالستفادة من آراء اآلخرين.
وهكذا كسر الرومي احلاجز ما بني 
الرئيس واملرؤوس من أجل حتسني 
بيئة العمل وحتفيز املبدعني وتشجيع 
ذوي الطاقات وتوفير الدعم واإلرشاد 
والتوجيه الوظيفي ملن يحتاج إليه.

عندها سيقدم اجلميع أفضل ما 
لديهم من أجل أن يكونوا دائما عند 
حســن الظن بهم وليردوا العرفان 
ملديرهــم الذي احتــوى إبداعاتهم 
واحترم عقولهم ومنحهم الثقة واألمان 

واحلب والتقدير.
وكان حبه لهــم من أجل كويت 
جديدة ينهضون بها مبساعدته لهم 
وإعطائهم حقوقهم ومحاربة التعامل 
معهم بالشــخصانية التي هي أشد 

خطرا من الفساد املالي.

والفعل، ويربط بينهما إجناز على 
األرض، آمــال مبعاجلــات ناجعة 
التي  القضايا  للعديد من  وسريعة 
يراها ملحة وأولوية، وقوانني تعالج 
التي  الرتيبة  البيروقراطية  مثالب 
أنهكت البالد، ووضعت «درة اخلليج» 
في مكانة لم تألفها يوما، وال تليق 
بها ومبا تســتحق من قدر رفيع، 

وشعب تواق إلى العلياء دوما.
على ممثلي األمة األفاضل تعلم 
الدرس، وأخذ العبرة، واالبتعاد عما 
يفســد ود التعامل ورح التعاون 
باملقابل،  مع احلكومة، وهي كذلك 
ليمضي «مركب الكويت» نحو حياة 
سياسية مســتقرة، وعمل خالق، 
الزمن، وتعبر  وإجنازات تختصر 
آفاق رحبة،  إلــى  بالوطن وأبنائه 
النهضة  وفضاءات فســيحة من 

والتطور.. واهللا املوفق.

وذهبوا وبقيت أفعالهم وأعمالهم، ثم 
إن الكرسي تكليف ال تشريف ولو 
دامت لغيرك ما اتصلت إليك، فال بد 
من العمل الدؤوب، وتبني القضايا 
املهمة، خاصة أن أمامهم حكومة قوية 
فاعلة نشطة منجزة عملت في فترة 
قصيرة شيئا كثيرا وكبيرا، فعليهم 
االنسجام معها والتعاون املثمر الذي 
الوطن وأبنائه،  يصب في مصلحة 
وعدم التصادم معها مثلما حدث في 
السابق، فخدمة الشعب هي األساس 
وأنتم متثلون الشعب الكويتي كله بكل 

مقابلة أي نائب يريد التدخل في شؤون 
الوزارات كان في االجتاه الســليم، 
إذ وضع حــداً لتدخل بعض النواب 
في اختصاصات الوزراء، لذا، فإننا 
نتطلــع ألن يتواصل هذا األمر ملنع 
من يحاول أن يتدخل في سياسة كل 

وزير وأعمال وزاراته.
ونتمنى أن تزول تلك األساليب التي 
كنا نراها من بعض النواب السابقني، إذ 
كانوا يوجهون تهديدات باالستجواب 

اجلامعة بينه وبني موظفي وأساتذة 
إلى  الكويت ليستمع  وطلبة جامعة 
اجلميع وليحل مشاكلهم وليستفيد 

من أخطاء اآلخرين.
وكانت هذه اللقــاءات املفتوحة 
منظمة عبر خطط تنفيذية قام بها 
بالتنسيق مع عمداء  مدير اجلامعة 
الكليات انطالقا من تعزيز التواصل 
الداخلي بينه وبني أفراد اجلامعة بكل 

ملجلس ٢٠٢٢، كل السداد والتوفيق 
للنواب، وحظ أوفر ملن لم يحالفه 
النجاح، واملرأة التي غابت عن املشهد 
الطلة،  البرملاني، ســتحضر بهية 

مظفرة مبقعدي عالية وجنان.
العريضة  اآلمال  الشعب وضع 
على مناكب ممثليه، وسيرقب القول 

أراد، وهذا ما نتمناه ونريده لوطننا 
العزيز، ولم يبق إال القسم واختيار 
رئيس مجلس األمة، ويبدو أن األمر 
بات محسوما للنائب أحمد عبدالعزيز 

السعدون.
 نبــارك ملن حاز ثقة الشــعب، 
وملن لم يحالفه احلظ نقول «خيرها 
بغيرها» ولكن ال بــد لنا من كلمة 
في هذه املناسبة السعيدة وهي أن 
يعرف أعضاء مجلس األمة احملترمون 
أن الكرسي الذي سيجلسون عليه 
جلس عليه الكثير من األعضاء قبلهم 

كل مؤسسات الدولة، والبد أن يتصدى 
لكل املمارســات اخلاطئة التي أدت 
إلى انتشار هذا الفساد، وأن يتبنى 
التدخل في مؤسسات  سياسة عدم 
الدولة، ومينح املسؤولني  ووزارات 
فــي أجهزة الدولة مزيدا من احلرية 
في تبني سياســات إدارة وزاراتهم 

وعدم التدخل في شأنهم.
ال شك أن قرار القيادة السياسية 
بالتعميم علــى وزارات الدولة بعدم 

وحتى يشعر املوظف واألستاذ 
والطالــب باألمان اعتمــد الدكتور 
يوسف الرومي سياسة الباب املفتوح 

واللقاءات املفتوحة.
اللقاء املفتوح مع اجلميع: ويسجل التاريخ 
للدكتور يوسف الرومي أنه أول مدير 
فتح احلوار املباشر وجها لوجه منذ 
تأســيس اجلامعة عام ١٩٦٦م عبر 
اللقاءات املفتوحة في جميع كليات 

األمانة، قدمتها الكويت وأهلها درسا 
باملجان ملن يريد االستفادة لشعوب 
العالم وحكوماته، اختار الشــعب 
ممثليه، احتفل الفائزون وأنصارهم، 
وأخذ من لم يحالفه احلظ في إعادة 
حساباته من جديد، بحثا عن األسباب 
واملسببات، انتخبت األمة ٥٠ نائبا 

التي  الواعية هــي األذن  األذن 
تســمع وتفهم ما يقال لها، وتدرك 
املعنى، على عكس األذن الصماء التي 
تسمع وكأنها ال تسمع، وما دمنا في 
االنتخابات فنحن في  نتائج  أجواء 
عرس دميوقراطي له ما بعده، ومن 
خالل هذه األجواء عبرنا كمواطنني 
كويتيني عن رأينا ووجهة نظرنا من 
خالل من اخترناه لتمثيلنا في قبة 
البرملان، فنحــن أحرار في اختيار 
من نراه مناســبا لذلــك، بعيدا عن 
أي ضغوطات، فالصوت االنتخابي 
حق مطلق للمواطن، وعليه شاركنا 
واخترنا من يكــون نائبا عنا، وقد 
توكلنا على اهللا وقمنا بواجبنا الوطني، 
وظهرت النتائج وهللا احلمد وبان من 
خالل ذلك بالعني املجردة التغيير في 
النتائــج االنتخابية، ورأينا وجوها 
جديدة أخرجتها لنا صناديق االقتراع، 

وكان للمرأة نصيب.
نتمنى من القلب أن تكون هذه 
الوجوه مبشرة باخلير، وقد اتضحت 
الرؤية وبدا أن الشعب يريد التغيير 
وينشــد األفضل فكان للشعب ما 

أسفرت انتخابات مجلس أمة ٢٠٢٢
عن عناصر متجانسة ومتنوعة متثل 
كل فئات الشعب الكويتي، وهذا يعتبر 
منطلقا ألن يهتم نواب الشعب بالقضايا 
ذات املصالح الوطنية، وأنه ليست هناك 
تكتالت أو انتماءات طائفية أو قبلية، 
وهذا سيساعد أعضاء املجلس على أن 
يتفرغوا للقضايا التي تركز على إجناز 
مشاريع تنموية للوطن، وسيتطلب 
ذلك أن تسود روح التفاهم والتآلف 
بني أعضاء املجلس ال نريد أن نعيش 
تلك اخلالفات التي شهدتها املجالس 
السابقة، والتي لم تخل من خالفات 
شخصية ليست لها أي عالقة مبناقشة 
مشاريع وقضايا تتعلق مبصالح الوطن 
العليا، ونأمل أن تزول تلك اخلالفات 
وأن تسود روح التعاون واحملبة في 
املجلس اجلديد الذي نتطلع ألن يتفرغ 
حلل املشاكل التي تسببت في انتشار 

الفساد.
إن املجلس اجلديد يجب أن يضع 
في أولوياته القضاء على الفساد في 

تطوير التعليم يحتاج إلى قيادة 
حكيمة تدير العمل اجلماعي وتنمي 

طاقاته وتزيد إبداعاته.
واألستاذ الدكتور يوسف الرومي 
مدير جامعة الكويت أعطى الصورة 
املشرقة لهذه القيادة احلكيمة منذ أن 
تولى زمام اإلدارة اجلامعية جلامعة 

الكويت ٢٠٢٢ وبدأ اإلصالح.
اإلصالح اجلوهري: بدأ د.يوسف الرومي 
اإلصالح اجلوهري منطلقا من الذات 
الواعية او مبعنى أصح من الداخل 
«أال في اجلسد مضغة إذا صلحت 
صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد 

اجلسد كله أال وهي القلب».
وأهم نقطة حرص عليها د. يوسف 
الرومي هي الشعور باألمان بالنسبة 
للموظف ولألستاذ وللطالب على حد 
سواء فجميعهم جاءوا من أجل البناء 
ومن املعيب تصيد األخطاء (فكل طراق 
بتعلوم) بل ان كثيرا من هذه األخطاء 
كانت سببا في اإلبداع واخلبرات. 

توتــر العالقة بني الســلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وزيادة هذا 
التوتر مبرور األيام، يؤدي إلى شلل 
ينعكس على مختلف أوجه احلياة، 
تتعطل القوانني، وتتوقف املشاريع، 
لتصبح العملية الدميوقراطية برمتها 
يوما بعد آخر عبئا ثقيال يرهق كاهل 
العكس  الوطن واملواطــن، وعلى 
الرؤى، واالتفاق على  متاما توحد 
السياسات العامة، واتخاذ منهج ثابت 
وواضح فــي التعامل مع مختلف 
القضايا، بشــفافية تامة من شأنه 
أن يقدم مسيرة العمل ويسرع في 

اإلجناز.
اخلميــس املاضــي.. عــرس 
دميوقراطي جديد شهدته الكويت، 
منوذج يحتذى في حسن التنظيم، 
وسالسة االقتراع، وصورة مشرفة 
التشرف بحمل  املنافسة على  في 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

تغير املناخ

abughazaleh@tag.globalد.طالل أبو غزالة

املوقف السياسي

مجلس أمة 
جديد ومنهاج 

اإلصالحات
عبداحملسن محمد احلسيني

تطوير التعليم

د.يوسف الرومي 
والقيادة احلكيمة

د.نورة املليفي

قارعة الطريق

حكومة ومجلس.. 
لتنطلق الكويت 

من جديد
hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

كلمات ال تنسى

أذن واعية
مشعل السعيد

«لبيه»...يا كويت!

مساحة للوقت

طارق إدريس

نعم «لبيه»... كانت والتزال هذه الكلمة 
الشعبية املتداولة باللهجات اخلليجية والتي 
تعني استجابة للنداء الذي تضمنه اخلطاب 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وألقاه سمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، معلنا فيه النزول عند رغبة 
الشعب لتصحيح املسار السياسي في يوم 
٢٩ سبتمبر الختيار من ميثلهم أعضاء 
ملجلس األمة ٢٠٢٢، فكان الشعب الوفي 
عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأثبت 
قدرته على رد اجلميل لقيادته باالختيار 
الذي نسأل اهللا بأن يرد نواب األمة ٢٠٢٢

التحية لهذا الشعب األبي الذي لم يخذلهم 
في حسن االختيار، وقال بالكويتية الدارجة 
التي ورثها عن األجــداد واآلباء وأعلنها 

مدوية «لبيه» يا كويت!
«لبيه» هي تعني لبيك يا وطن احلرية 
أعلنها  والدميوقراطية والدستور، لطاملا 
الشعب الكويتي في أوقات الشدة والرخاء 
الســراء والضراء، معلنا تضامنه  وفي 
وتكاتفه وتفاعله مع أوقات وأحداث بالفرح 

وبالترح!
 يوم اخلميس املاضي ٢٩ ســبتمبر 
أعاد هذا الشعب االبتسامة والفرحة إلى 
صناديق االقتراع وأحسن االختيار كما 
أرادت قيادته احلكيمة فهل يحتكم رجال 
األمة من املخضرمني والشباب اجلدد على 
املمارسة السياسية والوطنية إلى احلكمة 
والعقالنية بقيادة سفينة الدميوقراطية من 
قاعة «عبداهللا السالم» إلى ميناء االستقرار 
والهدوء والعمل حتى تصل إلى بر األمان 

والطمأنينة؟!
نحن كشعب لبينا النداء، وعلى نوابنا 
جميعا بسط يد التعاون والعمل على تأمني 
أولويات  الكثير من  االستقرار ومعاجلة 
املرحلة القادمة لتصحيح املسار السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والتنموي بكل 
ثقة وتأن وتعاون من السلطتني التنفيذية 
والقضائية لتحقيق اإلجنازات وتعويض تلك 
األوقات التي أهدرتها املمارسات اإلدارية 
والسياسية املاضية وفتح صفحة جديدة 
تؤكد لنا أننا جميعا قيادة وشعبا ونوابا 
على قدر املسؤولية بتطبيق كلمة «لبيه» من 
القلب والضمير ونرد التحية والتقدير لهذا 
الوطن العزيز والغالي ونقدر كل التضحيات 
اجلسام التي سطرت ملحمة الفداء بالروح 
والوقت والثبــات من أجل الكويت ألنها 
املالذ واالستقرار لنا وألجيالنا! وأال ننسى 

أن الكويت هي الباقية ونحن الزائلون!
«فاللهم احفظ الكويت وشــعبها من 

كل مكروه»!


