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باسل الجاسر

آه وكم آه 
يا ديوان اخلدمة

اجللسة اخلاصة التي 
خصصها مجلس األمة 
ملناقشة قضية البطالة 

كانت جلسة رائعة 
وشخصت العلة وحددت 
وسائل عاجلة للمعاجلة 
وحل أهم املشاكل التي 

يعانيها شبابنا حتت وطأة 
هذه املشكلة التي صنعها 

بامتياز ديوان اخلدمة 
املدنية بل إنه السبب 

وراء كل املشاكل التي 
يعانيها النظام اإلداري 
في هذا الوطن، ومنها 
ما نشاهده كل أسبوع 
تقريبا من اعتصامات 

ملوظفي الوزارات والهيئات 
احلكومية، فهناك ظلم 

بسبب عدم عدالة األجور 
بني جهة حكومية وأخرى 

رغم أن هذه الوزارات 
والهيئات تابعة لدولة 

واحدة هي الكويت.
فاحلاصل على 

بكالوريوس قانون مثال 
يتقاضى أجرا يختلف عن 
أخيه احلاصل على نفس 
املؤهل لكنه يعمل بجهة 

حكومية أخرى، وتتفاوت 
هذه الفروقات لتصل 
أحيانا لضعف املرتب.

كل هذا رغم ان قانون 
ونظام ديوان ومجلس 
اخلدمة املدنية يفرض 

على الديوان ترتيب 
وتنسيق املسميات 

الوظيفية وربطها بسلم 
محدد لألجور، إال أن 

شيئا من هذا لم يحدث 
بل إن املسميات الوظيفية 

ومهامها اليزال ديوان 
اخلدمة عاجزا عن 

حتديدها وحتديد مهامها، 
وبالتالي هو عاجز عن 

حتديد سلم محدد وواضح 
لألجور، وهو األمر الذي 
يضرب العدالة بني أبناء 

الوطن في مقتل ويشعل 
نيران احلسد والشعور 

بالغنب والظلم بينهم، 
وحقيقة انني ال أستطيع 

أن أجزم بأن هذا جاء 
نتيجة تقاعس أو وفق 
خطة مرسومة، وواقع 

األمر أنه ونتيجة جلسامة 
هذه اإلخفاقات وخطورتها 
فإن أول خطوة في اجتاه 
حل هذه املشاكل العميقة 

تتمثل في قرار جريء 
يصدر بإحالة جميع 

قياديي مجلس اخلدمة 
املدنية للتقاعد وضخ دماء 

وأفكار جديدة في هذه 
املؤسسة التي أصابتها 

الشيخوخة من كل جنب 
فبثت الشيخوخة املبكرة 

في كل وزارات ومؤسسات 
دولتنا الفتية، وفي هذا 

املقام ال يفوتني أن أتقدم 
بالشكر اجلزيل وعظيم 
التقدير ملجلسنا العتيد 

الذي ما انفك يثبت يوما 
بعد يوم أنه يسير باالجتاه 

الصحيح وبشكل مباشر 
نحو املشاكل التي يعانيها 

الوطن وأبناؤه، بينما 
نوابه السابقون وعلى 
مدى أكثر من مجلس 

لم يعيروها أي اهتمام، 
لهذا األمر كبرت مشاكلنا 
نتيجة غيابها عن أولويات 

ممثلينا، ومنها مشكلة 
ديوان اخلدمة املدنية الذي 
ولد للكويت وأهلها اآلهات 
واأللم، ولكن احلمد هلل ذي 
الفضل واملنة الذي أخلف 
علينا بعد طول االنتظار 
مبجلس الصوت الواحد 

الذي بدأ يتصدى ويضع 
احللول ملشاكلنا وعلى كل 

األصعدة تقريبا وخالل 
فترة زمنية قصيرة جدا.. 

فهل من مدكر؟

kalematent@gmail.com

رؤى كويتية

هيا علي الفهد 

سعد الحربي

لسنا من الذين يتطيرون، فنحن 
مسلمون نقتدي برسول كرمي 
هو خير البشرية مخرجنا من 
ظلمات جهل وضاللة إلى نور 

إسالم وهداية، ونحن العاملون 
بكتاب حفظه عز وجل من 

حتريف وتبديل منذ نزوله على 
محمد ژ إلى قيام الساعة، فلن 

نخرج عن ملته ولن نقبل بأن 
متس عقيدتنا مبا ينقص منها، 

فلسنا ممن يضعون حدوة 
حصان أو يكرهون البومة ولسنا 

ممن يتطيرون بقط أسود أو 
شهر من الشهور، فكل شيء 

بقضاء اهلل وكل ما يحصل لنا 
مكتوب لنا بأمر اهلل ولن يصيبنا 

إال ما كتبه.

كما ال يعني لنا رقم )13( أي شيء 
فهو رقم كبقية األرقام األخرى 

يتكون من مجرد عددين ال أكثر، 
وتفاءلوا، هذا ما عمل على غرسه 

في عقولنا وقلوبنا نبي األمة 
ورسولنا الكرمي ژ.

لكن، قد متر حوادث مبحض 
املصادفة، كما حصل في هذا 

العام، لبعض الناس، مرض ابن، 
شقاء أسرة، فقر، فشل زواج، 

خسارات مادية عديدة، عداوات 
عمل، أمور من حياة الفرد 

العادية، رمبا تربط بسبب أو 
بآخر بهذا العام، إن كان إمياننا 

قويا وعقيدتنا صحيحة لن نتأثر، 
سنقول أنها حتصل في عام 

2013 أو في أي عام آخر، كما قد 

تكون حدثت في أعوام سابقة، 
لن نغضب، لن نحزن، واألهم 
لن نيأس، فال يأس مع احلياة، 

مؤكد أن احلياة احلديثة فيها من 
الضغوط الشيء الكثير، ضريبة 

التطور والبعد عن اهلل واالنشغال 
بأمور الدنيا عن اآلخرة.

كل ما منر به هو ابتالء منه 
سبحانه ودعوة لالجتاه إليه، 

دعوة للعودة لدربه تكفيرا عن 
ذنوب أراد لنا اخلير فأصابنا مبا 

يجعلنا نعيد حساباتنا ونترك 
املنكر ونتوب ونستغفر فاهلل 

غفور رحيم. 
دع عنك التشاؤم، أو التطير، 

ولنتجه إليه وحده، فمعه تطمئن 
األنفس وبذكره تطمئن القلوب. 

يحرص بعض احملرضني على 
أن يكون املواطنون في دوامة، 
متمنني أال يخرجوا منها، بني 

طائفية تارة وقبلية تارة أخرى، 
وجتار وموظفني، بهدف التوصل 

إلى مرحلة تختلط فيها حقيقة 
املطالب بحاجات املفروض أن 

تكون أساسية. 
لذلك عملوا على خلق عدو من 

فئات الشعب بزعم انها تهدد األمن 
وسبحان من يغير هذا العدو، 

وفي كل مرة يستطيع ذو املخطط 
الشيطاني أن ينجح في جتيير 

الرأي العام بأنهم فعال عدو لألمة.

والشعب بعادته الطيبة وقلبه 
الصادق، يصدق هذه املزاعم 

لثقته التامة مبطلقيها ومروجيها 
وتلك اللعبة ستنكشف عندما 

يصلون إلى مرحلة يتعرون بها 
بعدم وجود من يجعلونه عدوا 

لهم، حيث ان كل من يعيش على 
هذه األرض محتميا بسمائها 

سيعاني من نفس املشكلة، فعندما 
تصل طلبات السكن إلى 175 

ألفا في بضع سنني أي سنقفز 
سنني االنتظار من 15 إلى 30 سنة 

بحسبة بسيطة فمن سيجدون 
العدو لذلك التقاعس.

عندما يجدون ترتيبنا بالتعليم 
حسب معايير اجلودة 104 من 

أصل 144، عندما يشعر اآلباء بأن 
أبناءهم سيبدأون التعليم وينتهون 

منه أميني، فمن هو عدوهم؟
عندما تكثر األخطاء الطبية ويكون 
العالج باخلارج لتنزه البعض فمن 
هو هذا الشيطان الذين سيجعلونه 

عدوا، اعتمادكم على طيبة وحلم 
الشعب انستكم مقولة »اتق شر 
احلليم إذا غضب«، ذلك الغضب 

الذي سيصب عليكم عندما يعرف 
أنكم انتم وليس غيركم من هو 

عدو البلد.

رقم 13 
وعام 2013

العدو ذاهب

كلمات

مجرد رؤية

بوفاة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر 
تطوى في بريطانيا والعالم إحدى أساطير النساء اللواتي 

طبعن احلياة السياسية العاملية بشيء من القوة التي ال 
تضاهى، وقد أطلق على تاتشر لقب »املرأة احلديدية«، فلماذا 

اختار املعلقون هذا اللقب لها هل لقلبها القوي أم ألعصابها 
القوية أم لعقلها الذكي؟

املرأة قلب لكن القلب وحده ال يكفي ألنه يحولها إلى كتلة من 
العواطف، املرأة عقل لكن العقل وحده ال يكفي ألنه يحولها إلى 
كتلة جامدة تتحرك وفق عملية حسابية سمجة، املرأة أعصاب 

لكن األعصاب وحدها ال تكفي ألنها غالبا ما تخونها.
إذن من هي املرأة؟ هي هذا املثلث الذي ال تنفصم عراه: القلب 
والعقل واألعصاب، لكن هذا املثلث يحتاج إلى ميزان جوهري، 

فإذا طغى منسوب القلب على العقل واألعصاب جاءت 
القرارات ضعيفة، وإذا طغى منسوب األعصاب على العقل 

والقلب جاءت القرارات انفعالية، أما إذا طغى منسوب العقل 
على األعصاب والقلب جاءت القرارات جامدة. إذن العبقرية 

كل العبقرية تتمثل في املوازنة بني هذه األضالع الثالثة، فإذا 
جنحت املرأة في هذه املوازنة تصنف على أنها امرأة حديدية.
رحم اهلل مارغريت تاتشر التي بقيت امرأة حتى آخر رمق من 
حياتها إذ لم يعرف عمرها إال بعد وفاتها، من أجمل ما كتبت 

األستاذة نادرة السعيد.
> > >

اتهمت األميرة كريستينا االبنة الصغرى للعاهل خوان 
كارلوس ملك اسبانيا رسميا مبشاركة زوجها في ارتكاب 
سلسلة جرائم احتيال وتزوير واختالس ألموال الشعب، 

وهذه أول مرة ميثل فيها عضو من األسرة امللكية للتحقيق 
في قضية جنائية منذ عودة خوان كارلوس من املنفى في 

السبعينيات لتولي العرش بعد انتهاء حكم الديكتاتور فرانكو، 
وقال القاضي الذي أمر مبثول األميرة إن الناس سواسية أمام 

القانون.
> > >

روبي سارقة القلوب تبرئ رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
برلسكوني من اتهامات جنسية، حيث قالت: لم أمارس احلب 

املدفوع معه، والقضية كلها حرب سياسية، وأنها تعرضت 
لضغوط في إطار حملة ضد رئيس الوزراء اإليطالي السابق.. 

وللعلم تشمل االتهامات املوجهة الى برلسكوني ممارسة 
اجلنس مقابل املال مع الراقصة احملروقي املغربية اجلنسية 

وهي في أحد النوادي. 

لست بصدد احلديث عن الفيلم الكويتي القدمي »بس يا بحر« 
إمنا احلديث هنا من نوع آخر ضاقت بي الدنيا وازدحم 

عقلي بعالمات استفهام وهموم ال أول لها وال آخر، فذهبت 
إلى السيف »شاطئ البحر« »إذا بقي هناك شاطئ« ليس من 
أجل حذف الدانة إمنا ليشاطرني همومي، فهو املكان الوحيد 

الذي شهد وأخفى الكثير من احلكايات والعبر في أعماقه 
حيث اآلباء واألجداد كانوا يلقون بهمومهم فيه ويناجونه 

ويستشيرونه ومثل ما كانوا يعتبرونه مصدرا للرزق كانوا 
دائما يشعرون بأنه كامت لألسرار والذي يطوي بني أمواجه 

وفي أعماقه قصصا وأسرارا.
األمواج تداعبني والهواء يتغلغل في صدري ويهدئ من روعي 

وطيور البحر تخطف احلروف والكلمات من فمي »شقول يا 
بحر وشخلي الشق عود والناس تغيرت والقلوب تبدلت والكل 

يقول: يا هلل نفسي«.
عزيزي القارئ متهل ال تعتقد أنني امرأة في الثمانني وأن 

حديثي يدور عن أيام العشرينيات إمنا حديثي يدور عن أيام 
الستينيات والسبعينيات، يا حلو ذاك الزمان، الناس كانوا على 
قلب واحد، األخ يحتوي أخاه واجلار يساعد جاره والنية كانت 
صافية وعلى الرغم من بساطة احلياة إال أننا كنا جند في كل 

شيء لذة ومتعة.
أتذكر طلعات البر والبحر مع األهل واجليران كأننا عائلة 
واحدة والضحكة كانت تطلع من القلب عشنا واستمتعنا 

بطفولتنا بكل براءتها وحالوتها، كنا نلعب مع بنات الفريج 
البروي واحليلة ونط احلبل وألعابا أخرى كثيرة بنات 

وصبيانا، كلنا على قلب واحد مثل ما احنا عيال فريج واحد، 
البراءة تغمرنا والنخوة واحلمية تلفنا، كل شيء يفرحنا 

ويدخل السرور على قلوبنا مساكني عيالنا ما عاشوا طفولتهم 
مثل ما عشناها، البنت في املرحلة املتوسطة تصبح امرأة 

صغيرة في جسمها كبيرة في تصرفاتها و»برستيجها« ما 
يسمح لها تلعب ولألسف املساحيق متأل وجهها ومجفف 
الهواء يرتب شعرها والكعب العالي يعيق حركتها والبوك 

ماركة واجلوال آخر موديل والعدسات امللونة حتجب براءتها 
ضاعت الطفولة و»البرستيج« قاتلها.

كان أبي رحمه اهلل يذهب بنا مع عيال الفريج في سيارته 
الكبيرة إلى املدرسة وكانت السيارة كعلبة السردين ومع 

ذلك كنا مستمتعني وكان هذا املشوار أحلى من العسل على 
قلب أبي على الرغم من وجود سائق جدي، رحمه اهلل، بينما 
حاليا نشاهد طفلني في سيارة كبيرة ما يتحمالن بعضهما 

والشكاوى مستمرة، ميه طقني، ميه مسك بنطلوني، وتقوم 
حرب عاملية ثالثة في السيارة وهما أخوان وليسا عيال فريج 

كما كنا في السابق.
واملتتبع لألحداث في الصحف والقنوات الفضائية يرى أخبارا 

شبه يومية عن مشادات ومشاجرات يستخدم فيها السباب 
واألسلحة البيضاء وكل ما تطوله األيدي وما يحدث في 

الشارع واملجمعات التجارية واملستشفيات خير شاهد على 
ذلك وهذا الوباء املستشري لم تسلم منه الصروح األكادميية 
التي من املفترض أن يكون فيها التعامل الراقي وأدب احلوار 

فأصبح أسلوب التفاهم هو تدني احلوار واملشاجرات. 
شفت يا بحر حال الناس ضاقت صدروهم وصاروا 

يتشاجرون ألتفه األسباب، اجلار ما يعرف جاره واألخ يقاطع 
أخاه سنني طويلة من أجل املال والدنيا، واألخوات يتخاصمن 
من أجل مشاجرة أطفال وقيل وقال، »شقول يا بحر وشخلي 

قلبي تعب من الكالم وتردي العالقات«.
بس يا بحر خذ الدانة ورجع لي أحلى دانة، دانة احلب والوفاء 

والقلوب الصافية والفزعة واحلمية بني اإلخوان واخلالن 
واجليران.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

@ebtisamaloun

عبد المحسن المشاري 

ابتسام العون

موازنة املرأة احلديدية
وروبي تبرئ برلسكوني

بس يا بحر!

يا سادة يا كرام

نظرة ثاقبة

a.alsalleh@yahoo.com
عبدالهادي الصالح

رخص دم املسلمني فيما بينهم في 
العراق وفي سورية وغيرها فتجرأت 

العصابات البوذية في بورما على 
مواطنيهم املسلمني املستضعفني.

منظر مؤلم جدا أن نرى في 
»يوتيوب« بوذيا بورميا يحرق 

مسلما حيا، وآخر يقطع رأس مسلم 
آخر، وفي فيديو آخر ترى مسلما 

في سورية يضرب مسلما آخر 
بسيف على رقبته حتى يقطعها 

وسط صيحات »اهلل أكبر«.
بل حتى األموات لم يسلموا من هذه 
الوحشية عندما أقدم بعض املسلمني 

على نبش قبر الصحابي اجلليل 

حجر بن عدي بتهم محاربة احترام 
وتقدير شخص امليت.

وتذرف أميركا واالحتاد األوروبي 
ومعهما بعض األنظمة العربية 

دموع التماسيح على الدم السوري 
العزيز، وتدفع باجتاه دعم املعارضة 

السورية بدعوى الشفقة على 
األبرياء املدنيني العزل ولتكريس 

الدميوقراطية واحترام حقوق 
اإلنسان، ومحاربة الكراهية..إلخ 
من هذه الشعارات الطيبة والتي 
نسمعها كثيرا اليوم، ولكن أين 
هي وهي تنتهك عالنية وبشكل 
مقزز في بورما وال حترك هذه 

األنظمة السياسية ساكنا حلماية 
هؤالء املسلمني من حملة التطهير 

العنصري والتي وصفت بأنها 
مذبحة العصر؟! ملاذا؟ ألن مسلمي 

بورما ال يرجتى منهم خير 
ملصاحلهم وال يشكلون ثقال سياسيا 

في دعم املصالح اإلسرائيلية، 
وليست لديهم أهمية اقتصادية 

ولذلك أهملوا ملف مسلمي بورما، 
وإن خرج تصريح من هذه األنظمة 
فهو مجرد إجراء لرفع العتب! حتى 

املسلمني العرب ليس لهم جهد 
ضاغط إلخوانهم البورميني! حقا إنه 

ال بواكي عليهم!

 ومسلمو بورما.. 
ال بواكي عليهم!

م.36

 @shbird77  - s4sh77@hotmail.com
شيخة عيسى

تعاني الكثير من نساء اخلليج 
من الفكر الصحراوي للرجل، 

الذي يفتقر الى الكثير من الفكر 
اإلسالمي الراقي في العالقات 

الزوجية، حيث نظرة شبابنا حلق 
املرأة عليه يكون باإلنفاق عليها 

وتوفير املسكن واملأكل لها وهذا 
يكون حقها كامال مقابل السهر على 
راحته وتربية أبنائه وإدارة شؤون 
منزله، وال بد من أن تكون مطيعة 

ومنقادة ألوامره ونواهيه بال منازع، 
ولكن في حقيقة األمر نقول نعم 

ان كل ما سبق حق الزوج على 
الزوجة، ولكن في مقابل ارضائها 
وكسب ودها واحترامها واحترام 
رأيها ومشاعرها، ومساعدتها في 
شؤون تربية األبناء، وخاصة ان 
املرأة اليوم متعلمة تعليما عاليا، 

جند الغالبية من األزواج املستوى 
التعليمي للمرأة أعلى من املستوى 

التعليمي للرجل، فيكون للمرأة 
رأي صارم ونظرة ثاقبة في األمور 
احلياتية، وجند الكثير من الرجال 
اليوم ينصاعون وراء تلك النظرة 
ملا للمرأة اليوم الدور القوي في 

األسرة.حيث التوافق في املشاعر 
واألحاسيس والرضا بني الزوجني 
أساس األسرة الناجحة السعيدة، 
فالرجل الذي يرضي زوجته مبا 
يرضي اهلل، حريص على األخذ 

بخاطرها، حريص على عدم خدش 
مشاعرها، دخول الفرحة والبهجة 
في قلبها، يكون لذلك الرجل جزاء 
عظيم وأبواب رزق مفتوحة على 

مصراعيها بإذن اهلل، مقابل صيانة 
األمانة التي اؤمتن عليها الرجل وبر 

تلك اإلنسانة التي وهبت نفسها 
وحريتها وسعادتها وراحتها من أجل 

إسعاد زوجها وأبنائها واحملافظة 
على أسرتها واحتوائهم.

ويقول الرسول الكرمي عليه الصالة 
والسالم »رفقا بالقوارير« والرفق 
هنا يكون وراءه اعتبارات كثيرة، 

ليس فقط راجعة لضعف املرأة، 
وكونها مخلوقا حساسا مترف 

املشاعر، وإمنا أيضا بر الزوجة من 
خالل الرفق بها له شأن كبير للرجل 
ومن ثم لبيته وأسرته، فسر سعادة 

الزوج ليس فقط بيد املرأة تلقاء 
نفسها وإمنا يكون أساسه بعظمة 

فكره وأسلوبه الراقي معها، بحرصه 
كل احلرص على االهتمام وعدم 

خدش مشاعر تلك املخلوقة، التي 
متثل مشاعرها نسج كيانها كله.

بر الزوجة سبب 
لفتح باب رزق 
للرجل »أكيد«

للسطور عنوان


