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Sorry my boss

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

بلجيكا كما عرفتها، وحتديدا بروكس���يل، تغمض عينيها في الس���اعة السابعة 
مس���اء عندما تغلق جميع محالتها وأس���واقها في تلك الساعة، ولكنها ال تنام قبل 
الثالثة فجرا حيث تظل شوارعها حية تنبض باحلركة، والكويت كما أحبها تغمض 
عينيها في الس���اعة الثانية عشرة ليال بحسب تعليمات وزارة الداخلية، وال تنام 
إال على وجع آالمها بسبب أسافني الفرقة التي يدقها في جسدها الغض املتطرفون 

من ميينيي الكويت.
وفي بلجيكا س���يدة فاضلة تدعى فضيلة العنان، مغربية األصل حصلت على 

حقيبة وزارة الثقافة في احلكومة البلجيكية.
عندما استلمت حقيبة الثقافة لم يظهر أحد ليصرخ في وجه احلكومة البلجيكية 

أو يحاول استجوابها بدعوى أن »فضيلة« مزدوجة.
وفضيلة »املزدوجة« مازالت حتمل اجلنس���ية املغربية وترفض التنازل عنها، 
بل وتقضي إجازتها الصيفية سنويا في مسقط رأسها، وحتديدا في إقليم الناظور 
املغربي كونها ريفية ابنة ريفي قدم إلى بلجيكا في س���تينيات القرن املاضي حامال 

معه حلما وشيئا من األمنيات.
وهنا ال أحاول أبدا أن »اشرعن« ازدواجية اجلنسية التي يجرمها القانون، ولكن 
اليمينيني املتطرفني في بالدي يقولون بوجوب تطبيق املادة 11 من قانون اجلنسية، 
وكأنهم نسوا أو تناسوا أو دمغت ذاكراتهم عن ألف مادة أخرى في القانون ال تطبق، 
بل ال يكاد يس���أل عنها أحد، فهناك وزير »له���ط« األولي والتالي وباملليارات، ومع 
هذا لم ينتفض اليمينيون أو يرف لهم رمش غضب، وهناك 25 شخصا فّصل لهم 
قانون مديونيات لتدفع عنهم الدولة 23 مليارا، ولم يرتفع حتى حاجب دهشة في 

وجوه اليمينيني.
دعاة إقصاء اآلخر، اس���تخدموا مادة في قانون اجلنس���ية ليحيلوها إلى بوق 
لنبرة التش���كيك في الوالء ضد اآلخر، أيا كان اآلخر، سنيا كان أو شيعيا، حضريا 

أو بدويا.
في ثمانينيات القرن املاضي وصلتنا رسائل سياسية غير مباشرة تشكك بوالء 
أتباع املذهب الشيعي من الكويتيني كما يحصل اليوم مع البدو متاما، وصدق كثير 
من الكويتيني الّسنة لألسف تلك الرسائل وأخذوا بها وعملوا بها، مما اضطر اإلخوة 
الشيعة في ذلك الوقت إلى العودة إلى ظالل الطائفية، مرغمني ال راغبني، والتجأوا 
إلى الطائفية بعد أن أحرقتهم أو كادت حترقهم ظالل الوطن بجمر التشكيك ونيران 
إقصاء اآلخر، وهو ما يحصل اليوم مع البدو الذين يرون أن نبرة إقصاء اآلخر بدأت 

تضربهم في األلفية الثالثة كما ضربت من قبلهم إخوتهم الشيعة.
الش���يعي هو ابن هذه األرض وال منة ألح���د عليه، والبدوي كذلك، واحلضري، 
بل حتى الوافد الذي ولد وعاش وتربى وترعرع على هذه األرض الطيبة، وكل من 
حم���ل وثيقة هذه األرض في قلبه، حتى وإن لم يحصل على ورقة جنس���ية منها، 
وليس احلضري أيا كانت ملته وال البدوي وال الشيعي وال أحد يعيش بيننا بحاجة 
إلى أن ينتظر اعترافا من مييني متطرف يس���بغ عليه رداء الوالء، ويفاضل عليه 

بحب هذه األرض.
افت����حوا قل�����وبكم لآلخ�����رين، واط����ردوا ش���رك التشكيك باآلخر، ونظفوا 
صدوركم من سخ�����ام الكراهية الذي تنتجه نيران اإلق����صاء التي تتقد في قلوب 
الي����ميني���ني املتطرفني، فالكويت ملن خدمها وليس ملن حمل وثيقتها فقط أو جاء 
إليها أوال، واتركوا عنكم التلويح احلكومي الساذج الذي »ال يودي.. اال بداهية وال 

يجيب.. إال املصايب«.
Waha2waha@hotmail.com

باألمس القريب دار حوار بيني وبني إحدى صديقاتي عما أكتبه من مقاالت، 
وف���ي أثناء حديثنا قالت لي إن رئيس���ها في العمل ينتق���د مقاالتي وال تعجبه 
فاستفس���رت عن السبب لتصحيح ما أراه بالفعل ال يتماشي مع مجتمعي الذي 
أنتم���ي إليه، ولكنني وجدت نقده ينصب على نقطة واحدة وهي أنني لم أكتب 
عن املهازل التي حتدث عند صديقتي في العمل بل ويستغرب كيف أننا صديقتان 
وأعرف ما أعرفه عن إدارتها ولم أكتب شيئا عنه إلى اآلن؟ أصابتني الدهشة من 
ذلك املس���ؤول ونقده الشخصي ملا أكتبه وأنه ال يعجبه ما أكتب والسبب فقط 
يرجع إلى عدم قيامي بكتابة وس���رد فضائح إدارته وقطاع وزارته كما لو أنني 

سخرت قلمي للكتابة املأجورة.
انتهى احلوار بيني وبني صديقتي دون أي تعليق مني على ذلك املس���ؤول 
وذهبت كل منا إلى حال س���بيلها واجتهت إلى سيارتي وأنا أردد جملة واحدة 

في ذهني »القلم أصبح أقوى من الكرسي«.
نع���م القلم وحرية التعبير أقوى من أي منصب يصل إليه اإلنس���ان، فذلك 
املسؤول الذي ميتلك زمام األمور ينتظر من يقوم بكشف حقائق إدارته ووزارته 
رغم امتالكه للسلطة واملقدرة على كتابة كل ما يراه من أخطاء في خطاب رسمي 
يوجهه إلى املس���ؤولني لتصحيح تلك األخطاء، ولكنه لألسف ينتظر من يكتب 

له عن أخطاء وزارته وإدارته .
عجبا لهذا املنطق، كل هذا بسبب الكرسي والقيود الوزارية وشغف املناصب 
اإلدارية، فرغم أن قانون الدولة مينع النشر أو التصريح لوسائل اإلعالم من أي 
مس���ؤول عن األخطاء في اجلهات احلكومية فإن الدولة ال متنع مسؤوليها من 
مخاطبة املراكز العليا بتواجد خلل في أي إدارة ينتمي إليها، وذلك املسؤول الذي 
ينتمي لبعض الفئات التي أصبحت كثيرة لألسف في مجتمعنا ال يريد أن يقول 

إن هناك خلال في إدارته خوفا من غضب رئيسه وحرصا على كرسيه.
عجبا لكم يا من أمنتكم الدولة على مصاحلها تنتظرون من يكتب عنكم لكي 
تضمنوا احلفاظ على كراسيكم، تظنون بذلك أنكم أمسكتم العصا من منتصفها، 
فتمسكون الكرسي من جهة وتثيرون الفتنة من جهة أخرى دون أن تسبب لكم 

أي ضرر على ما تصبو إليه أحالمكم.
أم���ا الكاتب أو مبعنى أصح القلم احلر الذي ال تقي���ده أي قيود وزارية وال 
يطمح ألي كرس���ي قيادي، ذلك القلم أعطيت له القدرة على أن يكتب فيما يريد 
ويخطو خطوات صادقة بني الوزارات واملجتمع بحرية معبرة في سطوره التي 
يقدمه���ا جلمهوره، ذلك هو الكاتب، طير ال يحب القيود، يعش���ق أن يحلق في 
السماء، يتأمل الكون واملجتمع ويكتب ما يالحظه وما يحلو له دون التفكير في 
القوانني والعقوبات اإلدارية، ذلك هو القلم الذي إذا أصيب بأذى وجد من يدافع 
عنه، ولكن أقول في نهاية كلماتي ليس فقط لذلك املسؤول بل ملن ينتمون أيضا 

.sorry my boss  :»لتلك النوعية وأطلق عليهم »املنتظرين للمناصب
> > >

كلم�ة وم�ا تنرد: املادة 45 من الدس���تور تنص على انه »ل���كل فرد أن يخاطب 
السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبة السلطات باسم اجلماعات 

إال للهيئات النظامية واألشخاص املعنوية«.
atach_hoty@hotmail.com

بين الكويت وبلجيكا
قصة وزيرة مزدوجة

ذعار الرشيدي

الحرف29

أعتق���د أن تقل���د 
منصب الوزير وحتمل 
أعباء مسؤولية الوزارة 
ليس���ا باألمر السهل، 
فهذه املسؤولية وإن 
كانت تب���دو � ملن لم 
ميارسها � في ظاهرها 
»كش���خة وبرستيج 

ورزة« إال أن باطنها التعب والقلق واخلوف من 
كل كبيرة وصغيرة أو خلل يتعلق بالوزارة.

باألمس تلقيت خبرا بتعييني وزيرا لوزارة 
اسمها »القضاء على الواسطة« ومهمتها أن حتارب 
آفة الواسطة في البالد، وتساعد العباد، إميانا 
منهم بقدراتي الفكرية، فأبلغت »العيال وأمهم 
والعائلة واألصدقاء« باخلبر الس���عيد، فقالوا 
لي »مبروك وال تنس���انا ومتش���ي معامالتنا«، 
ما اهتممت بكالمهم، واشتريت »بشت كشخة« 
لزوم الوزارة أعاله، وكنت راغبا في داخلي بأن 
أغي���ر وأعدل من القوان���ني البالية والروتينية 
التي تثقل كاهل املواطن وتتعبه حتى يس���جل 
اس���مي بأحرف من »نور« وكل األسماء احللوة 

في هذه الوزارة.
وص���باح أم���س وم����نذ ان دخلت وزارتي � 
ص�����ارت مل����كا ل���ي � أص����درت قرارا يسمح 
مبوجبه بأن يدخل مكتبي أي مراجع لديه استفسار 
او مشكلة او مع����املة ويريد مقابلتي بشأنها، 

ألحل مشكلته وأجيب عن استفساره.
قمت بجولة تفقدية على املوظفني في وزارتي، 
ألفاجأ بأن البعض غير موجود في الوزارة )خارج 
بدون إذن( والبعض اآلخر يأكل »فول وحمص 
ومسبحة وفالفل على طاولة املكتب«، عرفت بعد 
ذلك أنهم معينون بالواسطة عندي، وأن أكثرهم 
يحبون اخلروج أثناء الدوام من دون سبب أو 
يأكل���ون »ولهم والء كامل م���ن املهد إلى اللحد 
لهذين الش���يئني« فأصدرت تعميما على جميع 

واألقس���ام  االدارات 
التابعة لوزارتي، بأنني 
سأقوم بزيارات مفاجئة 
ملتابعة العمل والوقوف 
على كيفية التعامل مع 
املراجع���ني واحترام 

قدسية العمل.
وأصدرت قرارا ملدير 
مكتبي مبنع قبول أي معاملة غير قانونية وفيها 

جتاوز على القانون.
ثم بعد ذلك طلبت من مدير مكتبي أن يجهز 
قرارا ألوقعه ف���ورا بصرف مكافأة لكل موظف 
حري���ص على عمله وال يتج���اوز القانون، وال 
يتمارض، ويقضي ساعات دوامه كاملة، وينجز 

معامالت املراجعني.
واستقبلت املهنئني وتلقيت برقيات التهنئة، 
وجاءن���ي اتصال من »أحده���م« يطلب مني أن 
أعمل كذا وكذا وكذا )واسطة يعني( وهذا مخالف 
للقان���ون وال أقبل جت���اوزه، فقال لي باحلرف 
الواحد »انتظرني في األيام القادمة«، فاستيقظت 
من النوم على »جرس املنب���ه« للذهاب للعمل 
فحمدت ربي وشكرته ألن تعييني وزيرا ما هو 

إال حلم وليس حقيقة.
> > >

آخر الكالم: كل الش���كر والتقدير لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير االسكان الشيخ أحمد الفهد على القرارات 
املتعلقة بخدمة الرعاية الس���كنية، وخصوصا 
ما يتعلق منها بالس���ماح لالبن االخير بالتقدم 
بطلب للرعاية الس���كنية، وإع���ادة صرف بدل 
اإليجار لالس���رة التي توقف عنها البدل نتيجة 
ورود اولوياتها بالتوزيع، وقد استطاع الوزير 
الشيخ أحمد الفهد أن يفعل ما عجز عنه اآلخرون، 
وقراره هذا خطوة في االجتاه الصحيح، واراحت 

الكثيرين.

حقيقة ال استطيع 
ش���خصيا نس���يان 
الكلم���ات والعبارات 
السامية التي اطلقها 
صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد 
مبناس���بة العش���ر 
االواخ���ر من ش���هر 

رمضان املبارك عام 2006، تأسيا بنهج االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد )رحمه اهلل(.

فكلماته التي قاله���ا في ذلك الوقت حتتاج 
الى اعادة ذكرها حاليا، حيث نحتاجها في ظل 
االوض���اع املتأزمة واحلاقنة في فكر كثير من 
يحاول النيل من مصلحة الوطن في س���بيل 

حتقيق مقاصدهم الشخصية.
فلنعد ونقرأ هذه الكلمات، فقد دعا س���موه 
املواطنني الى احلفاظ عل���ى الوحدة الوطنية 
النها متث���ل لنا اهل الكويت مع���دن وجودنا 
وتاريخ اس���الفنا وامتداد اجيالنا وتقع علينا 
امانة احملافظة عليه���ا وصونها من كل عابث 

واحاطتها بسياج منيع.
وقال س���موه »علينا ان نكرس حياتنا من 
اجل الكويت، وان نكون قلبا واحدا في السراء 
والضراء، وان نحميها ونصونها، واال جنعل 
املنافع الذاتية واملصالح الشخصية، متأل تفكيرنا 
وتسيطر على عقولنا، وان تغمر نفوسنا احملبة 
والتآلف وان نحس���ن الظن ببعضنا البعض، 

فدينن���ا االس���المي 
احلنيف دين وسطية 
ومحبة وتآخ وتسامح، 
يحث عل���ى احترام 
الرأي  الرأي وسماع 
اآلخر من اجل تالقيهما 
لصالح خدمة الوطن 
والشعب، فكلنا على 
مختلف مسؤولياتنا واعمالنا ابناء وطن واحد، 

ابناء الكويت التي نعمل من اجلها«.
الش���ك ان الدعوات املخلصة والتوجيهات 
الس���امية التي يطلقها صاحب السمو االمير 
في كل مناس���بة هي للمحافظة على الثوابت 
الدينية والثقافي���ة واالجتماعية واالخالقية 
الوطنية وتبادل االحترام  والتمسك بالوحدة 
ما بني احلاكم واحملكوم ولنبذ املكونات الطائفية 
واملذهبية والقبلية ووض���ع مصلحة الوطن 

نصب اعيننا.
اقولها بكل صراحة ودون لف ودوران نحن 
بحاجة الى قراءة خطابات س���موه واتخاذها 
طريقا الى العمل اجلاد وترسيخ رص الصفوف 

واالخالص من اجل نهضة الكويت ورفعتها.
فاكهة الكالم: قال االمام احلسني بن علي بن 
ابي طالب عليهما السالم: »ان املسلم اذا جاءه 
اخوه املسلم فقام معه في حاجته كان كاملجاهد 

في سبيل اهلل«.
Aliku1000@yahoo.com

كنت وزيرًا !

سامي الخرافي

جرس

صاحب السمو.. 
والوحدة الوطنية

د.بدر نادر الخضري

لمسات

»بيتر« مواطن پولندي شاهدت اللقاء 
معه في برنامج »صباح اخلير يا كويت« 
الناجح، خاصة بتنوع فقراته، وإن كنت 
أمتنى أيضا أن يكون هناك تنوع أكثر 

في ضيوفه خاصة في املجال الواحد.
بيتر هذا ش����دني احلوار معه لعدة 
أسباب منها: إجادته للغة العربية بشكل 
ملح����وظ ومتكنه من اللهجة الكويتية 
بحيث تبتسم وتسعد فرحا حني تسمعه 
وإن تداخلت لهج����ات أخرى من خالل 
حديثه رمبا بحكم تعامله مع جنسيات 
متعددة في الكوي����ت، كما لفت نظري 
ثقافته في التراث واهتمامه به ودراسته 
حول األمث����ال الكويتية وحرصه على 
تعلم مف����ردات رمبا يكون غالبية أهل 
الكويت نسوها عمدا أو دون عمد، كما 
أن هذا املواطن الپولندي يقرأ كتبا ينفر 
منها أهل البلد، ويدرس تراث البادية في 
شبه اجلزيرة العربية بشغف ملحوظ، 
ويتحرى الدقة ف����ي الوصول حلقائق 
األمور، ويرجع ملراجع عدة يستفيد منها 
في دراساته وبحوثه وميوله، خاصة 
كتب األس����تاذ أيوب حسني ويحلل ما 
يحصل عليه بطريقة توثق تراثا يجب 
علينا نحن الكويتي����ني أن نعمل على 
توثيقه ويطمح للحصول على درجة 

املاجستير والدكتوراه في هذا املجال.
وم����ا لف����ت انتباهي تعلم����ه اللغة 
االجنليزية للوصول من خاللها للعربية 
حتى تساعده في التعامل مع االنترنت 
وصل به األمر إلى أن بحث عن مراجع 
سواء كانت داخل الكويت أو في شبه 
اجلزيرة العربية وصوال للواليات املتحدة 
األميركية، وسار على منهج علمي سليم 
تخليدا لتراث قد ال يهم الغالبية العظمى 
من البشر، وعرف عادات البادية وعايش 
أحوالها ومترس في مفرداتها وتراثها 
وكان ل����ه طموح����ه للوصول لألفضل 
حني طرق جميع األبواب التي قد تعينه 
بصورة أو بأخرى وصار له حلمه في 

تعلم »الربابة« والقصيدة النبطية.
جمي����ل أن نرى من العالم اآلخر من 
يعنى بتراثنا ويخلده ويبرزه بصورة 
جيدة، لكن األجم����ل أن مند يد العون 
لهؤالء ليس إلفادتهم ش����خصيا ولكن 
لتش����جيعهم على االستمرار وبالتالي 
إفادة تراثنا اجلميل، فيا ليت أن يحرص 
معدو ومقدمو برنامج »صباح اخلير« 
على متابعته والوق����وف على اجلديد 
الذي قد يتوصل إليه، وليت مؤسساتنا 
املختلفة تسهم في هذا املجال حتى تكون 
االستفادة بصورة أكبر، وأمتنى أن نرى 
من الشباب الكويتي والعربي من يسير 

على دربه.
Kalematent@gmail.com

»بيتر« هو القدوة

هيا علي الفهد

كلمات


