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المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

رأي

نواف األحمد رمز لهيبة الحكم ووجه الكويت املشرق
تمر البالد في هذه المرحلة بفترة زمنية انتقالية من مرحلة
«أمير االنسانية» صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح
األحمد رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته ،والينكر أحد محليا
وعربيا ودوليا االن�ج��ازات التي ق��ام بها سموه خ��الل تسلمه
م�س��ؤول�ي��ات��ه ال�ج�س��ام ع�ب��ر ت��اري�خ��ه ال�ط��وي��ل ،ول�ي��س ف��ي حكم
ال �ب��الد ف�ق��ط ،ب��ل م��ن ق�ب��ل ف��ي جميع ق��رارات��ه ال�ت��ي نعتز بها
ونفخر.
ومن هذه القرارات اختيار صاحب السمو األمير الشيخ نواف
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه اهلل ليتولي الحكم م��ن بعده
ويكون خير خلف لخير سلف.
وقد أثبتت األحداث والمواقف أن صاحب السمو الشيخ نواف
األحمد رمز من رموز هيبة الحكم لما يتمتع به سموه من عزم
وحزم وعدل وحبه لشعب الكويت الذي يبادله المحبة والتقدير
واالح�ت��رام ،ولما يتمتع به سموه من حب ومكانة كبيرة في
ق�ل��ب ك��ل م��واط��ن ع��ن ق�ن��اع��ة ك��ام�ل��ة ،وم�ح�ب��ة ص��ادق��ة لمعرفه
بشخصية س�م��وه وق��درات��ه وحكمته وخ�ب��رت��ه ال�ت��ي عرفوها
ع��ن ق ��رب وم�ش��ارك�ت��ه أب �ن��اء ش�ع�ب��ه ف��ي أف��راح �ه��م وأح��زان �ه��م
ومشاكلهم وهمومهم طوال تاريخه العملي والسياسي.
فإنجازات صاحب السمو الشيخ نواف طوال أكثر من نصف
ق ��رن م��ن ال�ع�م��ل م��ن أج ��ل ال �ك��وي��ت وأه�ل �ه��ا ورف�ع�ت�ه��ا وع��زه��ا
وتطورها منذ كان سموه محافظا لحولي عام  1962ثم وزيرا
للداخلية والدفاع والشؤون االجتماعية والعمل ،ثم نائبا لرئيس
ال�ح��رس ال��وط�ن��ي ون��ائ�ب��ا أول لرئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��را
للداخلية ثم وليا للعهد حتى وصل سموه الى مسند االمارة.
إن ان �ج��ازات س�م��و ال�ش�ي��خ ن��واف األح�م��د -ح�ف�ظ��ه اهلل -خ��الل
ال�م��راح��ل السابقة أكثر م��ن أن تعد وتحصى ط��وال مشواره

ال�ع�م�ل��ي وال �س �ي��اس��ي ف��ي ك��ل ال�م �ن��اص��ب ال �ت��ي ت��واله��ا ول�ك��ن
المقربين م�ن��ه ي�ع��رف��ون أن س�م��وه ي��رف��ض ال�ع�ل��ن والتصريح
عما يقوم به من أعمال وان�ج��ازات للكويت والكويتيين وهو
يعمل بصمت فسموه ملك قلوب جميع أهل الكويت من شيب
وشباب ونساء لما يتمتع به سموه من تواضع وانسانية وكرم
ومساعدة االس��ر المتعففة متلمسا األج��ر عند اهلل سبحانه
وتعالى.
وق��د ُع��رف ع��ن سمو األم�ي��ر حفظه اهلل ورع��اه ط��وال تاريخه
السياسي مخافة اهلل سبحانه في كل خطوة يخطوها وفي
ك��ل ق ��رار ي�ت�خ��ذه ودف ��ع م��ن صحته ووق �ت��ه م��ن أج��ل الكويت
واه�ل�ه��ا ،والش ��ك أن س�م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د رم��ز
لهيبة الحكم وألمن واستقرار الكويت بإذن اهلل ،كيف ال ...وهو
ال��ذي يضع نصب عينيه مخافة اهلل سبحانه وتعالى ومحبة
أهل الكويت ،وهي أكبر نعمة يتمتع بها سموه ،فأهل الكويت
مكانتهم كبيرة في قلب وعقل سموه ،وكان ذلك جليا واضحا
خ��الل لقاءاته واجتماعاته ب��ال��وزراء والمسؤولين والقياديين
حيث يطالبهم بالعمل ال�ج��اد وال �ص��ادق والمخلص م��ن أجل
الكويت وأهلها وتذليل جميع الصعاب والعقبات التي تعترض
طريقهم.
وأخيرا ...وليس آخرا فانك ياسيدي ياصاحب السمو ًستبقي
ح�ب�ي��ب ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال ��ذي س�ي�ك��ون م �ع��ك ،م�ل�ت�ف��ا ح��ول��ك
وحول قيادتك الحكيمة من أجل الحفاظ على الكويت وأمنها
واستقرارها ...فسموك أمير التواضع والخير ووج��ه الكويت
االن�س��ان��ي ال�م�ش��رق ،أط ��ال اهلل ع�م��رك س�ن��دا وذخ ��را للكويت
وأه�ل�ه��ا ..ورح��م اهلل أم�ي��ر االن�س��ان�ي��ة ص��اح��ب ال�س�م��و الشيخ
صباح األحمد طيب اهلل ثراه.
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نفس عميق

التوجه الحقيقي لحب الوطن
للوطن ح��ب وإح�س��اس باالنتماء ال�ي��ه وه��و شعور
طبيعي وفطري يعيش اإلنسان فيه بما ح��دث في
الماضي والتطلع للمستقبل ،والبعد عن الوطن يشعرك
ً
بالحنين والعودة اليه ،وحبه فعال وليس قوال ليكون
ً
أساسا لتعامل النظام و اآلباء مع األبناء في تنمية
الشعور بحب الوطن والقدرة لديهم على اإلفصاح
الفطري ع��ن ًه��ذا الحب ف��ي ك��ل تعامل ف��ي حياتهم
ليكونوا درع��ا وصمام أم��ان الستقراره والحرص
على تقدمه .لذلك فمسؤولية استقرار وأمن الوطن
جماعية يتحملها النظام والمجتمع على مرالتاريخ
الستمرارية الوطن بدون أي مشاكل مستقبلية وخلق
ال��دول��ة المدنية المستدامة ال�ت��ي ت�خ��دم ك��ل األج�ي��ال
المقبلة في نقلها من جيل الى جيل ،وال تؤثر فيه
أي عوائق أو سلبيات في خلق تربية وتعليم جيدين
ومتينين ومدروسين ومتناميين في كل مراحلهما
من اجل خلق حالة خاصة لحب الوطن وانعكاسها
على التنمية البشرية الصحيحة لكل األجيال القادمة
في كل المجاالت المختلفة من سياسية واجتماعية
وعلمية وثقافية ورياضية.
ان خلق تربية وتعليم قويين ومتينين ومتناميين بطرق
علمية عالية الجودة يصب في صالح الوطن الحقيقي
ويسهم في بناء مجتمع محب لوطنه .هذا هو األساس
األول اما األساس الثاني فهو خلق اقتصاد قوي والذي
هو أساس تكوين المجتمعات المتقدمة ،وخاصة ونحن
في بلد عندنا كل اإلمكانات المادية والمعنوية والتي
ال تتوافر لكثير من دول العالم لدعم التربية والتعليم
المتكامل.
ً
الجيد واالقتصاد المثالي ً
ان أي بلد يمتلك اقتصادا قويا ويركز على التعليم
الحقيقي ويتبنى التدريب المهني المفقود في المجتمع
عن طريق وضع خطة خاصة لتدريب الشباب الذي
ال يستطيع تكملة ال��دراس��ة األك��ادي�م�ي��ة ف��ي برامج
متخصصة لكثير من الخدمات العملية والفنية المهمة

الفرق بني من يزحف ومن يطير

من ميكانيكية وصحية وكهربائية وأي خدمات فنية
للدخل
مدرة
ً
اخرى تخدم المهن الحرفية المهمة وهي ً
الجيد في الدول المتقدمة الشك سيكون بلدا متطورا.
فلماذا ال يكون عندنا اهتمام كما كان عندنا في السابق
في الكلية الصناعية التي كانت تخرج الكويتيين الفنيين
فالعودة الى نظام الكلية
الذين نفتقدهم هذه األيام؟ ً
الصناعية القديم سيخدم كثيرا من الشباب الكويتي
ويخلق برامج المشاريع والصناعات الصغيرة التي
لها أهمية في توجيه الشباب الى عمل منتج وأساس
لمشاريع متنامية كبيرة كما حصل في بداية الدول
المتقدمة وأساس نجاحها.
ان الدولة تتمتع بوفرة مالية في الوقت الحالي وهي
غير مستقرة ماليا اذا استمررنا في نفس التوجه
الحالي غير المدروس وغير المنتج .لذلك فعلى كل من
يحب هذا البلدوهو صاحب قرار ومن حكومة ومجلس
ومجتمع مدني ان يستغل فرصة بداية العهد الجديد
في خلق تخطيط شامل للتربية والتعليم لبناء انسان
محب لوطنه وليس كما هو حاصل االن في الحب
واالنتماء الط��راف اخرى غير الوطن .ان اع��ادة بناء
االنسان الكويتي على أساس حب الوطن مسؤولية
جماعية للنظام والمجتمع ومن دون ذلك فليس هناك
امكانية خلق دولة مدنية مستمرة قادرة على الحياة.
ان دعم المواطن في حب الوطن هو االساس لمستقبل
هذا البلد في خلق تنمية بشرية في التربية والتعليم
والتدريب المهني الجاد لتكون نواة وبداية الطريق الى
خلق الدولة المدنية المستدامةً ،وكل من ً يعمل على
تحقيق هذا الهدف يعتبر محبا حقيقيا لهذا البلد
ومستقبله ،ان��ه الطريق الحقيقي ال��ذي يبني ال��دول
ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
والوالء الكامل للوطن الطريق الوحيد المطلوب لخدمة
البلد والمجتمع لتحقيق الوطن المثالي المحب من
اجل هذا الوطن الطيب .واهلل المستعان.
حامد السيف

بداية السطر

كنت مع أحد األصدقاء نتحدث عن االخفاقات التي يشهدها
السوق العالمي وكيف تتفاوت قدرات القادة والذين ينعكس
أداؤهم على مستوى الكيانات ،لنشهد شركات قادها ربانها
في مرحلة األزمة الى مستوى أفضل حيث اغتنم الفرص وحقق
األه��داف وأخ��ذ ال�ق��رار ب��دون ت��ردد ،وقائد آخ��ر متردد ضيع
الفرص وتأخر بالقرار حتى أخذ شركته الى مستوى أقرب
الى االفالس ومنهم من أفلسها فعال .وأعجبني المثل الروسي
ُ
الذي قاله صاحبي «من خلق ليزحف ال يستطيع أن يطير»،
ُ
فعال فكيف نحمل من يزحف فوق طاقته ونطلب منه الطيران؟
القائد له عالمات تصنع أس��اس��ات صلبة تجعل منه طائرا
يحلق للوصول الى النجاح ،فهو من يتمسك بإيمانه وقيمه
ليصبح قادرا على الصمود ،هو من له جذور متماسكة ترسخ
ارتباطه االجتماعي والتي تجعله في مكانه أخالقية عالية في
المجتمع ،وتجده يدافع عن الحق وال يرضى بالخطأ ،ويحمل

بذاته الشغف الذي يغرس فيه حب المبادرة والسعي لتحقيق
الطموح ،هو من بداخله والء يعزز دعمه على صد كل من يضع
مصالحه الشخصية قبل مصلحة الكيان ،قائد متوازن مع ذاته
قوي ال ينكسر ويملك القدرة على تخطي التحديات والقادر
على الطيران حتى في وقت العواصف.
نأخذ نفسًا عميقًا
في حياتنا المهنية نشاهد وجوها كثيرة تملك المعرفة والتميز
في الناحية الفنية وكثير منهم نقدر نواياهم الصادقة واألمانة
في أخالقهم ،لكن باالضافة الى ذلك فإننا نحتاج أن يتميزوا
بالقوة التي ترسم سمة القائد على هيئة ربان سفينة الكيان
ومن عليها وال��ذي يقودها الى الطريق الصحيح ويواجه كل
الضغوط واالزدواج�ي��ة في تضارب المصالح ويتخذ القرار
في الوقت المناسب.

جمال الحمود

Twitter/Instagram: JAlHumoud

لمحة

نؤيد رفض مشروع ضمان القروض
وافق مجلس األمة في جلسته الخاصة بالمداولة األولى على
مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعمالء
التصويت
المتضررين من تداعيات «كورونا» ،وجاءت نتيجة
ً
لصالح تمرير القانون في مداولته األولى في ظل ظرفية جدا
حساسة النشغال الرأي العام الرسمي والشعبي باألحداث
السياسية والصحية واالقتصادية األخيرة .فتمرير مثل هذا
القانون مخالف للمبدأ العام وهو استقالل البنوك كمؤسسات
مالية كبيرة لديها ادارات مهنية وتخصصية ،تستطيع من
خاللها ضمان قروضها وتحمل مسؤولية تصرفاتها بدون
تدخل م��ن السلطة العامة لضمان ه��ذه ال �ق��روض ..ألن هذا
يتعارض مع المبدأ العام لالقتصاد الحر ويفتح بابا للتالعب
والتحايل والتنفيع على المال العام.
إن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة له آليات كثيرة

مباشرة وغير مباشرة بدون الحاجة إلى الدخول في مثل هذا
االلتفاف القانوني المعيب والمخالف ..حيث تستطيع السلطة كما
عملت في عملية الدعوم ..وتخفيض الفائدة ..أن تعمل الكثير
من المساعدات والتسهيالت ،كما هو معمول به في العديد من
الدول األخرى بإقرار قانون االفالس ،ثم الطلب بإقرار قانون
ضمان قروض البنوك سوف يدخل الدولة في مسؤوليات هي
في ً
غنى عنها خاصة وأن التجارب السابقة أكدت سوء مثل
للتالعب
هذه القوانين ..بما ينفتح معه الباب على مصراعيه ً
والتحايل ويمكن من االستيالء على المال العام ،خاصة وأن
اليوم الوضع ليس كما األمس فميزانية الدولة محملة بعجوزات
الله العالم متى تستطيع الدولة تغطيتها وتعديل أوضاعها المالية
لتعود الدولة بالوفر والتقدم واالزدهار كما كانت.
والله من وراء القصد.

آمال وتطورات
نعم اهلل عز وجل كثيرة على عباده ومنها نعمة الكويت
علينا كمواطنين لهذا البلد المعطاء ،وحكامه آل الصباح
ودستوره المنيع ،الذي حدد آلية انتقال السلطة عبر
المادة الرابعة من الدستور وفصل العمل بهذه المادة
من خالل «قانون توارث االمارة» في المادة رقم ()4
اذا خال منصب األمير نودي بولي العهد أميرا ......إلخ.
وكما تابعنا في األيام التي تلت وفاة المغفور له بإذن
اهلل صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح وكيفية انتقال السلطة اضافة
ال��ى تعيين ول��ي العهد عبر االج� ��راءات ال�ت��ي حددها
الدستور ،فان هذا هو مكمن األمان بعد اهلل.
وال يسعني هنا إال أن أهنئ صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح على تسلمه مقاليد
الحكم ،كما أهنئ سمو الشيخ مشعل األحمد الصباح
على اختيار صاحب السمو أمير البالد له لمنصب
ول��ي العهد ،وعبر ه��ذه االج ��راءات التي رتبها اآلب��اء

المحامي رياض الصانع
المؤسسين نضمن مستقبل استقرار البلد دستوريا،
وألجل ذلك يحق لنا أن تكون آمال وتطورات أفكارنا
ونمو بلدنا ليس لها حدود.
ان آمالنا ف��ي اك�م��ال مسيرة المغفور ل��ه كبيرة من
اص��الح��ات اق�ت�ص��ادي��ة واجتماعية وسياسية على
مختلف االتجاهات سواء الداخلية أو الخارجية منها،
ما تنعكس هذه االصالحات على تطور بلدنا ومنها
تطبيق رؤية كويت ( 2035الكويت الجديدة) التي ال
تعتمد على مورد واحد القتصادها اضافة الى اعتمادها
بشكل كبير على الكوادر الوطنية.
ان رؤي��ة «ك��وي��ت  »2035ه��ي مطلب ملح الستمرار
وتنمية البلد ،وكما نظم الدستور كل أمور الدولة نتمنى
أن يتم اعطاء الفرصة لألشخاص القائمين عليها في
السابق وتمكينهم من العمل بشكل منفصل وكامل
ال يتأثر بالتغيرات المحلية مع تنظيم آلية تطبيقها
بشكل شفاف حتى نتمكن من االستفادة من تطبيقها.
ناصر الرشيدي

N_alrashidi

رأي

خير خلف «نواف التواضع»
استبشروا خيرا بالكويت فنواف أميرها
ن�س��ل ال �ك��رام م��ن ش �ج��رة ط ��اب ث�م��اره��ا
رحل عضيدك ورفيق الدرب وأنت أهلها
وعلى عاتقك وضع الثقة واثقا متيقنا بها
سل الجميع عن صفاتك تجد التواضع أساسها
والطيب واإلحسان والحكمة أبرز خصالها
***
بعز الكويت أفضل األمثال ضربت بآل الصباح
ال تلومون الشعب عن حبهم فالحب بهم مباح

كل الصعاب وان كثرت فالحل عندهم متاح
جميعهم السلم غايتهم وبالحرب هم السالح
من رحل منهم نسج بصماته للكويتيين وشاح
والباقون هم األمل لتكملة مسيرة االصالح
***
بايعنا أميرنا نواف حامل لواء الكويت بقلبه
فهو الخلف لخير سلف سائر على أمجاده
أبرار عبد األمير الفضلي

