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أنصح بحق

إنما نعمة قوم متعة
وحياة المرء ثوب مستعار

بيت حكمة ،فما من نعمة اال وكائن لها ان تزول،
نتمتع بها قليال ثم تذهب �أدراج الرياح ،و�أي�ضا حياة
املرء مدة وتنتهي مثل الثوب الذي ت�ستعريه ملدة
معينة ثم ترده �إلى �صاحبه� ،صاحب هذا البيت احلكيم
�شاعر جاهلي ا�سمه �صالءة بن عمرو املذحجي ،يكنى
ابا ربيعة ،وهو الذي يقول الأبيات امل�شهورة:
الي�صلح القوم فو�ضى ال�رساة لهم
وال �رساة �إذا جهالهم �سادوا
تهدى الأمور ب�أهل الر�أي ما�صلحت
ف�إن تولت فبالأ�رشار تنقاد
البيت ال يبتنى �إال على عمد
وال عماد �إذا مل تر�س �أوتاد
�أما ق�صيدته املت�ضمنة البيت الآنف ذكره فيقول فيها:
�إن ترى ر�أ�سي فيه قزع
و�شواتي خلة فيها دوار
�أ�صبحت من بعد لون واحد
وهي لونان ويف ذاك اعتبار
ف�رصوف الدهر يف �أطباقه
خلفة فيها ارتفاع وانحدار
والأفوه الأودي �شاعر مياين م�شهور لقب بالأفوه لأنه
كان غليظ ال�شفتني ،ظاهر الأ�سنان ،وكان �سيد قومه
وقائدهم يف حروبهم ،ومن حكماء العرب ،وال�صالءة
مدق الطيب ،وهو حجر عري�ض يدق علية العطر،
وكان بقال لأبيه عمرو بن مالك فار�س ال�شوهاء وهي
فر�سه ،ويف ذلك يقول الأفوه الأودي:
�أبي فار�س ال�شوهاء عمرو بن مالك
غداة الوغي �إذ مال باجلد عاثر
وتعد دالية الأف��وه التي ذكرت بع�ضها لكم من حكم
العرب و�آدابها ،وفيها يقول:
فينا معا�رش مل يبنوا لقومهم
و�إن بنوا قومهم ما اف�سدوا عادوا
الير�شدون ولن يرعوا ملر�شدهم
فالغي منهم معا واجلهل ميعاد
كانوا كمثل لقيم يف ع�شريته
�إذ �أهلكت بالذي قد قدمت عاد
�أو بعده كقدار حني تابعه
على الغواية �أقوام فقد بادوا
الي�صلح النا�س فو�ضى ال�رساة لهم
وال�رساة �إذا جهالهم �سادوا
تلفى الأمور ب�أهل الر�شد ما�صلحت
و�إن تولوا فبالأ�رشار تنقاد
�إذا تولى �رساة القوم �أمرهم
منا على ذاك �أمر القوم فازدادوا
�أمارة الغي �أن تلقى اجلميع لدى
�إبرام للأمر والأذناب �أكتاد
كيف الر�شاد �إذا ماكنت يف نفر
لهم عن الر�شد �أغالل و�أقياد
�أعطوا غواتهم جهال مقادتهم
فكلهم يف حبال الغي منقاد
حان الرحيل �إلى قوم و�إن يعدوا
فيهم �صالح ملرتاد و�إر�شاد
وق�صائد الأفوه الأودي جميلة للغاية تعد من خمتار
ا�شعار العرب ومنها قوله:
بلوت النا�س قرنا بعد قرن
فلم �أر غري ختال وقال
ومل �أر يف اخلطوب �أ�شد وقعا
و�أق�سى من معاداة الرجال
وذقت مرارة الأ�شياء طرا
فما طعم �أمر من ال�س�ؤال.
ودمتم �ساملني.

يحكم املجتمع �أو ال�شعب م�ساران ،ا�صالح
للجميع �أو ف�ساد مل�صلحة �شلة فا�سدة ،واحلق
�أن القرار اما لهذا �أو ل��ذاك ،ولكن امل�صلحة
العامة �أحق ب�أن تكون املقدمة على امل�صالح
اخلا�صة ،لكن امل�سار الذي عليه حياة املجتمع
ي��دل على �أن م�سار �أج��ه��زة ال��دول��ة منحازة
لأ�صحاب امل�صالح اخلا�صة ،وه��ذا تراجع
عن احلق ،ي�ؤدي �إلى الهالك ،والعقل الر�شيد
ال يقبل االنحياز� ،إذ االنحياز فعل يواجه
برد الفعل ،واحلق يعلو وال يعلى عليه ،لأن
الأغلبية من ال�شعب ال�صامتة ترف�ض االنحياز
للقلة التجارية ،كون االنحياز لهذه القلة لي�س
يف م�صلحة الدولة والنظام الد�ستوري.
حب املال ف�ساد ،والتاجر عند اخذ ر�أيه يلحن
مل�صاحله ،وعندئذ تذوب امل�صالح العامة عند
قبول ر�أي التاجر ،وامل�شكلة �إذا كانت احلكومة
�صاحبة القرار ت�سعى لتحقيق م�صالح التجار،
فهذا ي�ؤدي �إلى احتقان نف�سية املجتمع ،وهو
خطر على اجلميع ،مبا يوجب على �صاحب
القرار مراجعة القرار ملا ك��ان من ق��راره،
وهذا �أمر حممود ،لأن ال�صواب �أن يكون العمل
الإداري مل�صلحة اجلميع ولي�س للقلة التي لها
تاريخ ال ي�شجع على االنحياز لها �ضد م�صالح
الدولة وال�شعب.
مل يكن يف تاريخ الدول االنحياز لطبقة على
ح�ساب �أغلبية ال�شعب� ،إال كان �سبب ًا لفناء
ال��دول��ة� ،إذ غباء �أي قيادة �سيا�سية يظهر
ب�أن تكون يف جانب �أ�صحاب املال� ،إذ احلق
�أن يكون �أ�صحاب امل��ال يف جانب �أ�صحاب
ال�سيا�سة ،يدفعون ال�رضائب والزكاة للدولة،
�إذا كان �أ�صحاب القرار يعملون مل�صلحة جميع
ال�شعب� ،أما االنحياز للتاجر على ح�ساب الأمة
جتب
فهو �أمر يدفع ملقابلته بالعناد ،والتوبة
ُ
ما قبلها.
�أن�صح بحق �أن تتوب الدولة وتعطي كل ذي
حق حقه ،لأن العدل �أ�سا�س امللك ،وما كان
من ال�شعب من ال�صرب �إال بيان ملن يعي و�إلقاء
ال�سمع وهو ب�صري ،ب�أن تعمل احلكومة مبيزان

الكويتيون

ال��ع��دل ،وت��رف��ع الظلم ع��ن �أ�صحاب احلق،
وت�ؤدي احلق ل�صاحبه من دون وا�سطة ،وتعلم
�أن التجارة الرابحة يف كرامة ال�شعب ولي�س
حتقيق م�صالح التجار.
نعم الوعي الذهني لأ�صحاب القرار �أف�ضل
من اتباع الوعي التجاري ،لأن الأخري يحتاج
�إل��ى الأول ،فالدولة للجميع ولي�س لطبقة
التجار ،عندما ت�سود الطبقة التجارية متوت
الدولة ،التاريخ ملن يعلم �شاهد بذلك� ،إذ عقل
التاجر مكلل مبر�ض الطمع ،وال�سيا�سي احلق،
ن�صيبه ر�ضى الأم��ة عنه ،ف�إن كان ال�سيا�سي
تابع ًا للتاجر ح�صد نهايته� ،أما �إذا ع َّدل م�سار
التاجر فقد حقق م�صلحة ال�شعب وحافظ على
م�صلحة التاجر لأن م�صلحة التاجر من م�صلحة
الدولة.
واع و�سمع �سامع وعني ناظرة،
عقل
له
يا من
ٍ
الأم��ر لي�س كما كان يف عهد اجلهالة ،وعدم
الوعي ال�سيا�سي� ،إن تقدير الأم���ور حلفظ
امل�صالح العامة �أف�ضل من االنحياز للتجار ،لأن
ال�شعب له الأولوية عند �صاحب القرار ،كن معه
حتى تر�ضى وتر�ضيه ،لأنه يبتغي ر�ضاءك� ،إال
يف حالة االنحياز ،الأمر يف هذا ال�ش�أن يخ�ضع
للحكومة ،واحلكمة تقول ال�شعب هو �صاحب
ال�سلطة ،كما هو الن�ص الد�ستوري وال�سلطة
قوة ،و�سلطة ال�شعب �أ�سقطت الدكتاتوريات يف
العامل املتخلف .
يا رئي�س احلكومة ،على غيرّ �إرادة التجار،
عليك �أن تراعي م�صلحة الدولة بالتنمية وتراعي
م�صالح ال�شعب وكرامة الأف���راد ،انهج نهج
الإ�صالح وهو مطلب ال�شعب ،حقق طموح ال�شعب
بالتنمية ال�شاملة ابتداء من الإن�سان والتعليم
بكافة مراحله مع التخطيط الحتياجات الدولة
من خمرجات التعليم اجلامعي والعايل ،ركز
على املجال ال�صحي بكل عناية� ،أنت امل�س�ؤول
عن �سيا�سة الدولة� ،ضع ب�صمات لقيادتك تفوق
من �سبقك وتتعب من بعدك ليتخذ منها �سبي ًال
للنجاح  .اللهم لك الأمر من قبل ومن بعد .
اللهم َ�صل على حممد و�آل حممد.

 ...المهاجرون القدامى!!

يرجع تاريخ الكويت احلديث واملعا�رص
�إلى �أكرث من  300عام حيث كانت بلدا فقريا
يتميز بجماله وطيبة اهله.
رمبا مل يقر�أ البع�ض تاريخ الكويت جيد ًا
او مل يطلع عليه من الأ�سا�س ،فمن و�صف
الكويتيني ب�أنهم مهاجرون قدامى نقول
بكل فخر �إن املهاجرين القدامى على ح�سب
«و�صفه» مل ينكروا ا�صولهم ومل ينكروا من
�أين اتوا ومل يتالعبوا ب�أ�صولهم!
املهاجرون القدامى اتوا للبحث عن الرزق
واال�ستقرار ،تعاي�شوا مع غريهم بكل حب
واحرتام.
امل��ه��اج��رون القدامى بنوا ه��ذه االر���ض
وحافظوا عليها وخافوا عليها من االخطار
واالعداء.
املهاجرون القدامى ات��وا للكويت ومل
يطمعوا ب�شيء بل كانوا معا يف ال�رساء
وال����ضراء وال�شدة وال��رخ��اء ون�سا�ؤهم
كافحن من اجل العائلة على الرغم من عدم
توافر االمكانات والرفاهية املطلوبة.
املهاجرون القدامى عانوا من اجلوع والفقر
واحلر واملوت واالمرا�ض واالوبئة ،لكنهم
�صمدوا يف ار�ضهم مل يهاجروا مرة اخرى
ومل ي�ست�سلموا.
املهاجرون القدامى مل يطمعوا مبزايا
احلكومة الفقرية انذاك بل �ساعدوا احلكومة
على الوقوف وتكوين بلد ذات �سيادة.
املهاجرون القدامى جعلوا من الكويت
تاريخا مميزا يتحدث عنه اجلميع الى
اليوم.
املهاجرون القدامى كانت مهنتهم اال�سا�سية
الغو�ص حتى انهم عانوا من �شح املياه.
املهاجرون القدامى عملوا يف الزراعة
وال�صناعة واحل��رف اليدوية وا�شتغلوا
مرا�سلني اي�ضا من اجل لقمة العي�ش.
املهاجرون القدامى ا�س�سوا البلد الى ان
ا�صبح غنيا و�سعيد ًا.
املهاجرون القدامى قدموا ت�ضحيات كبرية
يف �سبيل الوطن وخا�ضوا معارك كبرية
للحفاظ على ار�ضهم وحكامهم �ضد اجداد
املهاجرين اجلدد!
امل��ه��اج��رون ال��ق��دام��ى عندما يرف�ضون
«تخريب» الرتكيبة ال�سكانية فلهم احلق
لأن املهاجر ال��ق��دمي يعرف جيدا ماذا
�سيحدث لو اختلط احلابل بالنابل و�ضاع
كل هذا التعب!
ولكن ال�س�ؤال :من هم املهاجرون اجلدد؟
وماذا فعلوا من اجل الوطن؟
فالتجارة على ح�ساب تاريخ الكويت امر
مرفو�ض قطعا والميكن التالعب مب�شاعر
النا�س ملجرد طرح ق�ضية معينة او الدفاع
عن �رشيحة معينة-بغ�ض النظر عن اهمية
املو�ضوع من عدمه.
امل�سا�س بتاريخ الكويتيني وتاريخ االجداد
امر مرفو�ض والميكن ال�سكوت عنه! من انتم
لت�ستخفوا بامل�ؤ�س�سني!؟ فلوال ه�ؤالء لكنتم
اليوم تغردون من مكان اخر.
لغة اال�ستخفاف واال���س��ت��ه��زاء ال جتدي
فاليوم هناك قوانني يجب على اجلميع
االن�صياع لها وعدم التالعب بها! ومن لديه
حق �سي�أخذه بالقانون!
عرفتم من هم املهاجرون القدامى! انهم
الكويتيون.

مجالس

د.محمد الدويهيس

س ّرايات االستجوابات
وهبت �سحب اال�ستجوابات! حيث بد�أت ترتاكم
�سحب اال�ستجوابات للحكومة! يف هذه املرة
اال�ستجوابات �رسايات و�سحب ركامية غري
متوقعة فيها برق ورعد وميكن �أن ت�سفر عن
�أمطارغزيرة! الأمطار التي تهطل على الكويت
غري مرحب بها عند البع�ض من املواطنني
ب�سبب ما نتج عنها من دمار لل�سدود والطرق
وتعطيل للمرافق العامة.
�سحب اال�ستجوابات القادمة بع�ضها م�صطنع
والبع�ض الآخر حقيقي!! بع�ضها ي�سري مع الرياح
والبع�ض الآخر ي�سري �ضد الرياح.
واخلوف كل اخلوف �أن يح�صل الت�صادم وتكرث
الربوق وتت�صاعد �أ�صوات الرعود ،مما ي�ؤثر
ذلك نف�سي ًا على �أطفالنا!!رجال امل�ستقبل وقادة
خطة التنمية ور�ؤية الكويت .2035
فال�سحب اال�ستجوابية �ست�شمل �أموال الأجيال
القادمة والطرق ال�رسيعة والدفاع والداخلية

واالعالم و�ش�ؤون جمل�س الوزراء ورئا�سة جمل�س
الوزراء.
لقد حتركت ه��ذه اال�ستجوابات ونه�ضت من
مرقدها يف �أقل من � 24ساعة ،انها تدل داللة
وا�ضحة على ع��دم ا�ستقرار الأح���وال اجلوية
والظروف املناخية وتقلبها املفاجئ.
ه��ل ه��ي املزاجية اال�ستجوابية؟! والنف�س
اال�ستجوابية؟! ومن املحرك واملثري لها؟! هل
�أ�صبح �أع�ضاء جمل�س الأمة م�سريين وال ميلكون
قراراتهم؟! �أم �أن �صرب بع�ض الأع�ضاء قد نفد
ب�سبب �سوء الأجواء احلكومية؟!
فمن يا ترى املت�سبب يف هذه ال�سحب وال�رسايات
اال�ستجوابية العا�صفة؟! وهل تهدف خلري البالد
والعباد �أم �أنها تهدف مل�صالح خا�صة؟!
القادم من الأيام �سيك�شف لنا �رس هذه ال�سحب
الربكانية وما ي�صاحبها من رعد وبرق!!
ودمتم �ساملني.

حقيقة

لينا عمر قاسم

خالد عبدالرزاق الحسن
@kaledalhasan

المرأة والهندسة  ...نور العلم
ال�شك �أن احلديث عن عمل املر�أة ودخول املر�أة يف
العمل يف املجاالت العملية والعلمية املختلفة �أ�صبح
 ونحن على م�شارف بداية الع�رشية الثالثة منالألفية الثانية � -أمر ًا حقيقي ًا وفعلي ًا ،وتكاد تتال�شى
ال�صورة القدمية عن عمل املر�أة يف بع�ض املجاالت
مزاحمة للرجال ،خا�صة يف تلك املجاالت التي كانت
ح�رص ًا على الرجل ويظن �أنها ال تنا�سب املر�أة ،حيث
�أثبتت املر�أة بحفاظها على عاداتها وتقاليدها يف
جمال العلم والعمل املختلفة من هند�سة وتكنولوجيا
و�صناعة وغريها؛ ومثل هذه املجاالت ودروب العلم
والعمل املختلفة يقودها العقل الإن�ساين امر�أة �أو
رجل على ال�سواء.
لقد تبو�أت املر�أة يف �أغلب الدول العربية مبا ال يقل
عن الدول الأجنبية مواقع متقدمة يف جمال الهند�سة،
وجند الكثري من الدول املتقدمة ثم تلتها باقي الدول
تويل املر�أة فر�صة لقيادة العمل الهند�سي كما هو
احلال للرجل ،وقد وجدت من خربتي �أن قيادة العمل
الهند�سي للمر�أة – �أي املهند�سة -فعالة ومثمرة
وناجحة توازي قيادة املهند�سني �أو رمبا تتفوق عن
�أقرانها بذلك �أحيانا �أخرى.
�إن جناح وتبو�ؤ املهند�سة القيادة مل ينق�ص من دورها
كزوجة ومربية لأبنائها  -خا�صة �إذا كانت املر�أة

خريجو الهندسة البترولية
موفقة لدرجة التوازن بني كال اجلانبني العملي
والأ�رسي -بل جندها قدوة علمية وعملية حلياتها
الأ�رسية وحميطها .و�إذا كانت ذكية كفاية وناجحة
فهي ال�شك قادرة على املوازنة بني جميع اجلوانب،
وقد بددت الأنثى االعتقاد ال�سائد بلجوئها �إلى العمل
الذي تقل ن�سبة الإناث به مب�شاركتها قريناتها من
املهند�سات وجناحها يف العمل اجلماعي الن�سائي
�سواء املهني منه �أو التطوعي االجتماعي.
جند من �صور متيز عمل املر�أة يف املجال الهند�سي
بروز دورها يف العمل الهند�سي التطوعي ،ومن ذلك
امل�ساهمة يف الأعمال التطوعية الهند�سية املختلفة �أو
املت�صلة بها كبناء �أو ترميم ٍ
مبان �أو تعليم هند�سي،
بل وكافة املجاالت االجتماعية والعلمية؛ ومنه جند
�أغلب النقابات واجلمعيات املهنية الهند�سية لها دور
ريادي جمتمعي موازٍ للجانب املهني ،وعن جتربتي
ال�شخ�صية يف العمل التطوعي الهند�سي ف�إن عاطفة
عطاء الأنثى لكل ما تنتمي له حمفز لتقدمي اخلري
وامل�ساعدة من علمها وعملها للإن�سانية كافة.
�إن هنالك جماالت هند�سية معينة يحتاج العمل فيها
للمر�أة املهند�سة واملبدعة ولها ب�صمة مميزة فيها،
فالهند�سة بتخ�ص�صاتها املختلفة ل�صيقة بحاجات
املجتمع وملبية ملتطلباته ،وامل���ر�أة من �أكرث

الفئات التي تتلم�س ذلك ،كمجال الديكور والت�صميم
املعماري وغريها ،فنجد �إبداعات ذوق الأنثى ،وما
متتاز به من دقتها يف كل التفا�صيل مما يتطلبه العمل
الهند�سي عموما ب�صورة توازي املهند�سني واملبدعني
يف جماالتها.
عمل املر�أة يف جمال الهند�سة منوذج من عمل املر�أة
العلمي املثمر ،وما هو �إال �صورة من �صور نور العلم
الذي يبعث انعكا�س و�أثر نعمة العلم على كل �إن�سان
وكذلك على املر�أة .فهي  -املهند�سة  -العاملة يف
جمالها واملعلمة لأجيالها وامللهمة مل�ستقبلها؛ ومل
يزد خروجها للعلم والعمل به -طاملا �أنها حمافظة
على دينها ومبادئها «عاداتها وتقاليدها الأ�صيلة»
و�أخالقيات جمتمعها احلميدة � -إال نور ي�شع على
الإن�سانية جمعاء وم�ساندة للعقل الإن�ساين من
اجلن�س الآخر «الرجل» ،وهو ما يحفز كل امل�ستويات
الر�سمية يف الدول �أو املجتمع و�صو ًال �إلى الأ�رسة
�إلى زيادة فر�ص املر�أة يف العلم والتعلم والعمل
يف املجال الهند�سي ،بل ويجدر الزيادة يف �إعطائها
الفر�ص يف ذلك وهو الأم��ر املطلوب حالي ًا على
جميع الأ�صعدة ،لتتبو�أ املر�أة الأماكن التي ميكن �أن
تو�صل نور علمها وجهدها وعملها �إلى الكافة وتنعم
الإن�سانية بنور علمها.

الكويت لي�ست للكويتيني .هكذا
بد�أت ال�صورة عند بع�ض اخلريجني
م��ن كليات الهند�سة البرتولية
�شباب وطني متنوا ان تكون لهم
ب�صمة عمرانية يف بلدهم .
تفاج�أ عدد من ال�شباب اخلريجني من
ا�شهر اجلامعات للهند�سة النفطية
بتعنت م�ؤ�س�سة البرتول يف قبولهم
كمهند�سني يف �رشكاتها ،وهذا
الأم��ر لي�س بجديد على ال�سيا�سة
العامة يف الدولة عندما ي�صبح
الغريب �أولى من ابن البلد .للأ�سف
نرى ان الإخال�ص والروح الوطنية
بدت تتال�شى ،الن االرتباط فيما
بني امل�ؤ�س�سات وال�شباب ارتباط
�صوري فقط عك�س احلقيقة ،وان
خريات هذا البلد مو لعيالها اال يف
حاالت خا�صة «خ�شمك و�أذنك» طبعا
هذا امل�صطلح ال يبني بلد ًا بل يزيد
وترية التذمر والف�ساد يف البلد وال
يوجد م�ستقبل يبنى �إال على �سواعد

�شباب الكويت الأفذاذ .
���س��ك��وت جمل�س الأم����ة ع��ن اهم
الق�ضايا ال�شعبية والبعد التام عن
هموم ال�شباب ومطالبهم �أمر مريب
يدعو للتفكري العميق يف م�ستقبل
الكويت وم�ستقبل �شبابها الذين
افنوا �أعمارهم للح�صول على مراكز
علمية متميزة من اجل رفع ا�سم
الكويت يف جميع املحافل.
ر�سالتي �إل���ى �إخ����واين خريجي
الهند�سة ،تفاءلوا خريا جتدوه.
�إن الكويت احلبيبة متر يف غيمة
حالكة ال�����س��واد وال ت���زال هذه
الغيمة اال بفتائلكم و�إ�رصاركم
على املطالبة بتحقيق �أحالمكم
امل�رشوعة وان مل ي�صل �صوتكم
دع��ون��ا نقف وق��ف��ة �سلمية �أم��ام
مبنى امل�ؤ�س�سة وب�شكل منظم ي�صل
�صوتكم �إلى اجلهات املخت�صة حتى
تنق�شع ه��ذه ال�سحابة املعادية
ل�شباب الوطن.

