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عني 
الشمس

من أجمل االغاني التي 
توضح حرص األحبة 

بعضهم على بعض 
أغنية »قولوا لعني 

الشمس ما حتماشي« 
التي غنتها الفنانة 
شادية، فقد بينت 

املطربة خوفها على 
محبوبها ألنها وضحت 
لنا أن حبيب القلب ما 

عنده سيارة ومشى 
من عندهم »كعابي«، 

ولن ألوم الفنانة أو أي 
شخص خلوفهم من 

الشمس، فهي قد تصيب 
أي شخص مبا يسمى 

بضربة الشمس.
اخلوف من الشمس 

ال يكون من ضربتها 
فقط، ولكن هناك كثير 

من الناس يخافون منها 
ألنها ستكشف للجميع 

كثيرا من األمور التي 
يفعلونها في الظالم 

أو في اخلفاء، فقد قال 
األولون مثاال جميال عن 

الشمس ومن ال يريد 
ظهورها عليهم حتى 

لو كانت شمس الشتاء 
الدافئة.

لقد كانت أغلب السرقات 
قدميا حتدث في الليل، 
وكان أغلب اللصوص 
من مناطق بعيدة عن 

مناطق سكنهم األصلية، 
ووسائل التنقل الدواب 
أو السير على االقدام، 
فكانوا يقولون »باكر 

تطلع الشمس على 
احلرامي« فيسيرون 

على أثره الى أن 
يقبضوا عليه فال يوجد 

من يسرق أهله.
واليوم انعكست 

األمور وأصبحت أغلب 
السرقات حتدث في 

النهار، واللصوص هم 
من نفس البلد ولديهم 
لألسف من يحميهم، 

وكأن شمس احلقيقة قد 
حجبت عن رؤوسهم.

لقد كثر الكالم عن بعض 
األمور التي حتوم حولها 

الشبهات، ولكن هناك 
من ال يريد كشفها، 

وفي حال عرفنا ماذا 
كان يفعل أو لم نعرف، 

فتذكروا أن الوحيد الذي 
ال يُسأل وكل اخللق 

يسألون هو رب العاملني، 
فجهزوا اإلجابات قبل 

السؤال الذي ال مفر 
منه وبدون أي حصانة، 

وفهمكم كفاية.
أدام اهلل شمس احلقيقة 

وعينها على مصالح 
البالد والعباد، وال دام 

من يعتقد أنه ليس هناك 
من له احلق بالسؤال 

عما يفعله.

رماح

@BoresliTariq 
gstmb123@hotmail.com

a.alsalleh@yahoo.com

طارق بورسلي 

د.عبدالهادي الصالح 

جمال النصراهلل

مبنح جامعة ستيرلينغ االسكتلندية اخلميس املاضي الشاعر 
واألديب عبدالعزيز البابطني الدكتوراه الفخرية يكون أول 

عربي يحصل على هذه الدكتوراه من جامعة ستيرلينغ. 
أما ملاذا منحته اجلامعة هذه الشهادة الفخرية فهو ما 

تذكره اجلامعة في موقعها الرسمي نصا كالتالي: »مت تكرمي 
البابطني تقديرا جلهوده اخليرية وكتاباته اإلبداعية في 

الشعر ونشاطاته في قيادة برامج متعددة تنشد السالم 
حول العالم«.

هذا فخر لكل كويتي في احلقيقة وليس فقط للشاعر 
األديب البابطني وال منتسبي مؤسسته األدبية الشعرية 
العمالقة، بل فخر لكل عربي ان متنح جامعات أجنبية 

معتبرة شهادات دكتوراه فخرية لشخصية عربية يرون انها 
قدمت الكثير في خدمة العلم واألدب وهو ما يفعله األديب 

عبدالعزيز سعود البابطني منذ اكثر من ربع قرن.
بفضل وجود مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني 

في الكويت كمقر رئيسي وانعقاد مؤمتراتها السنوية 
واحتفالياتها في اخلارج باسم الكويت، واحلرص من 

مسؤولها األول وصاحبها على وجود اسم الكويت في كل 
مؤمتر او حفل أو حتى مسابقة جعل من الكويت منارة 

ثقافية حقيقية منذ اكثر من 25 عاما، فال يذكر اسم جائزة 
مؤسسة عبدالعزيز البابطني اال ويذكر اسم الكويت، 

وبالعكس ال يذكر اسم الكويت بني الشعراء والنقاد إال 
ويذكرون اسم مؤسسة البابطني.

الكويت تستحق أن تكون عاصمة، بل ان الكويت تستحق 
أن تكون عاصمة الشعر بعد ان أعلنت مؤسسة البابطني 
عقد الدورات املتعلقة بالشعر سنويا في الكويت بعد أن 

أمتت جوالتها في معظم أرجاء الوطن العربي، وهذا يعني أن 
الكويت بذلك أصبحت فعليا عاصمة الشعر العربي.

الشاعر واألديب عبدالعزيز سعود البابطني يستحق تكرميا 
يليق مبا فعله من اجل بلده خاصة انه زرع اسم بلدنا في 
ذاكرة كل شعراء الزمن املعاصر ومثقفيه بشكل راق جدا، 

اعتقد ان فخرنا به وإعالن فخرنا به هو اكبر تكرمي معنوي 
له اآلن.

»املدير عنده اجتماع خارج الوزارة« أو صراحة: »املدير 
ما يداوم احلني« ! واألخ إما مكبر املخدة بالنوم، أو الٍه 

مع أم العيال في املجمعات! واملواطنون أصحاب املعامالت 
املتوقفة حلني توقيع حضرة املدير يضربون أخماسا 

بأسداس!
إنها إحدى صور الفوضى اإلدارية التي شاعت بالبالد، 
عبر سوء استغالل اإلعفاء من بصمة احلضور، والتي 

سيتضرر منها من املؤكد عدد من املديرين اجلادين الذين 
يقدرون مسؤولية القيادة ويشّرفون املنصب. وال بد من 
وضع آلية تضبط االنشغال الرسمي خارج الوزارة، كما 
هو احلال في القطاع اخلاص الراقي في نظمه اإلدارية. 

عندما كنت وزيرا أصدرت قرارا للجميع بوجوب االلتزام 
بإثبات احلضور، وكدت ألزم نفسي كذلك قدوة للموظفني 

- لوال االعتبارات الرسمية املعلومة - حينها انكشف 
املستمرون بالغياب، واملنتدبون بال حضور، مما اضطر 

البعض إلى تقدمي االستقالة، أو إلغاء انتدابهم. 
وكعادتهم السيئة لبعض النواب الذين يفزعون للفاضي 

واملليان، اآلن يتباكون لهذا القرار مادام فيها مصلحة 
انتخابية، وال عزاء للمصلحة العامة. 

على »اخلدمة املدنية« أن يثبت على قراره ويستميت على 
موقفه، وإال سيكون تراجعه استسالما لضغوط  الفساد 

اإلداري. 

منذ سنوات، قامت احلكومة مشكورة بعمل دراسة لتحقيق 
العدالة الوظيفية وضمن الدراسة كان هناك توصيف 

وظيفي جلميع الوظائف على مستوى الدولة.
كان ذلك منذ سنوات، وتعثر البديل االستراتيجي وحتى 
اآلن لم ير النور.. واآلن ونحن على أعتاب مرحلة جديدة 

في ملف التنمية املستدامة أرى أن نزيح الغبار عن دراسة 
البديل االستراتيجي التي تكلفت املاليني، ونستفيد من 

التوصيف الوظيفي املوجود فيها، ما يدفع بالتطوير 
اإلداري املنشود.

من وجهة نظري، أن اإلدارة السليمة هي أساس جناح 
املؤسسات ألنها قادرة على تقليص املصروفات وفي 

الوقت ذاته إضفاء أجواء مريحة للعمل، ما يجعل املوظفني 
يتميزون باحلماس للعمل واإلبداع فيه، ولذلك تلجأ أغلب 
الدول إلى تطوير العمل اإلداري بشكل مستمر، وحترص 

على وضع الرجل املناسب في املكان املناسب، حيث إن 
التنمية املستدامة منظومة متكاملة تبدأ بالتنمية البشرية 

والتطوير اإلداري.
إن العمل املؤسسي يجب أن تصحبه استراتيجيات 

وخطوات مدروسة، وفي اعتقادي أن التطوير اإلداري في 
الكثير من اجلهات أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن يبدأ 

بالبديل االستراتيجي والتوصيف الوظيفي، كما يجب أن 
تكون هناك معايير مناسبة الختيار القيادات املتخصصة 
الكفوءة إلدارة اجلهات املختلفة وذلك إذا كنا نرغب في 
ترسيخ مفهوم »كويت جديدة« new Kuwait الذي ترفع 

احلكومة شعاره حاليا.

جائزة البابطني
 والكويت 

عاصمة الشعر

بسنا 
فوضى!

العدالة الوظيفية
 والتطوير اإلداري

سلطنة حرف

م. 36

وقفة

هي جتربة خاصة جدا بالنسبة لي، في 
منطقة القصر التي أقطنها وعائلتي 
منذ نصف قرن او يزيد، و90% من 

جيراننا من قبيلة عنزة العريقة، كلهم 
وال أقول أغلبهم أو أكثرهم، بل كلهم 
اي 100% منهم كانوا مثاال حيا حلسن 

اجليرة متاما كما أوصى به النبي 
ژ، وهنا لست بصدد تناول احلديث 

عن واحدة من اعرق قبائل اجلزيرة 
العربية التي تضرب بجذورها في 
اعماق التاريخ منذ ما قبل يوم ذي 
قار، اليوم الذي ولدت فيه رقصة 

احلرب العربية الشهيرة »الدحة« التي 
تعرف بها قبائل الشمال عامة وقبيلة 

عنزة خاصة.
> > >

ان جتاور شخصا عاما واحدا 
يكفي ألن تصدر حكمك عليه وعلى 
أخالقياته وسلوكياته وطباعه، فما 

بالكم بخمسني عاما من اجليرة، واهلل 
انها كافية ألن تعرف »طيب وردى« 
جارك، وانا بنصف قرن من اجليرة 
أستطيع ان أقول ان »قصرانا« من 

عنزة من اول الشارع الى آخره 
ومن حده الشرقي الى الغربي، وهنا 

ال أحتدث عن بيتني أو ثالثة بل 
أحتدث عن اكثر من 20 بيتا، لم نر 
منهم سوى سمو األخالق والطيبة 

والتواضع واللسان العفيف والفزعة 
مبفهومها الراقي.

باملناسبة جيراننا من مختلف مشارب 
عنزة وليسوا من عائلة او فخذ واحد، 

وكلهم يتمتعون بذات الصفات التي 
ذكرتها شماليهم وجنديهم على ذات 

الدرجة من األخالق.
> > >

ان يكون جارك »عنزي« يعني ان 
تعرف وترى الكرم أمامك، يجيدون 

املرجلة وال يجيدون الهياط، فزعاتهم 
تشبه »هدات احلرار«، كرميي أخالق 
وعفيفي ألسنة، احلياء عندهم مرجلة 

والطيب مقدم.
أن يكون جارك »عنزي« يعني ان تنام 

هانئا آمنا مطمئنا، فال يأتيك منهم 
إال خير وال ينالك منهم إال طيب وال 

تسمع منهم عنك إال ما يسرك ويرفع 
رأسك.

يعلم اهلل لم امتدحهم في مقالي هذا، 
فهم من عنزة فخر متتد جذورهم 

إلى ما قبل الهجرة منذ ذي قار ويوم 
العرب حتى اليوم، لم أقل إال بعضا 
مما قال التاريخ بهم وعنهم، وهنا 
لم امتدح سوى »قصراي« وعسى 

أني أوفيتهم بعضا من حق جيرتهم 
علي، وال أقول لكل واحد منهم »كلن 

باسمه« احلي منهم ومن انتقل إلى 
رحمة اهلل منهم: »بيض اهلل وجيهكم«.

waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

ماذا يعني
أن يكون جارك 
»عنزي«؟!

احلرف 29

مشروع إقامة مستشفى للشرطة 
خطوة باعتقادي تأخرت بعض 

الشيء وينطبق عليها احلكمة »ان 
تأتي متأخرا خير من ان ال تأتي 

ابدا«، قبل سنوات رمبا لم تكن هناك 
احلاجة لتدشني مستشفى خاص 
بقوة الشرطة، ألن بند العالج في 

اخلارج كان مفتوحا على مصراعيه 
وباستطاعة »الداخلية« تقدمي الرعاية 

الصحية املتقدمة ملنتسبيها، وانطالقا 
من حرص سمو رئيس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك على وقف الهدر 
في املال العام وتعديل االعوجاج 

وجتفيف منابع الفساد كما فعل عندما 
كان وزيرا للدفاع وشهد له من قبل 

اجلميع، وانطالقا من تقارير واضحة 
ان العالج في اخلارج ال يستفيد منه 
في الغالب عموم الشعب بل شريحة 

متنفذة، تبنى سموه استراتيجية 
لتجاوز العالج السياحي وحصره في 

أضيق احلدود وحلاالت مستحقة، 
وفي الوقت نفسه استثمار ما كان 

ينفق في بند العالج باخلارج داخليا 
عبر مشاريع صحية تخدم ابناء 

الوطن بشكل عام وبشكل خاص 
رجال قوة الشرطة الذين يقدمون 

تضحيات ألجل هذا الوطن واملواطنني، 
حرص سمو الشيخ جابر املبارك 

على املساواة بني االجهزة العسكرية 
جعله يضع من بني االولويات توفير 
رعاية صحية الئقة وتبني تخصيص 

مستشفى لقوة الشرطة. 
تابعت ما نشر مؤخرا عن مخاطبة 
وزارة االشغال للجنة املناقصات 

املركزية لطرح مشروع مستشفى 
الشرطة بطاقة استيعابية 500 سرير 

في اجلزء االخير مبنطقة الصباح 
الصحية، وان هذا املشروع يهدف 

الي توفير الرعاية الصحية على 
غرار مستشفى اجليش. »الداخلية« 

وبحسب ما ورد في مبررات 
تخصيص املستشفى فإنها تسعى 

الى تقدمي العالج حلوادث يتعرض لها 
منتسبوها، والدليل انها حددت الطاقة 

االستيعابية بـ 500 سرير، آمل ان 
اكون مخطئا في ان يكون املستشفى 

املزمع تدشينه معنيا فقط بتقدمي 
العالج للعسكريني املتواجدين على 
رأس عملهم، ألن قصر العالج على 

العاملني فقط سيكون غير صائب بل 
ويجب حينما نفكر في إقامة مثل هذا 

املشروع ان تكون اخلدمات املقدمة 

تشمل العسكريني واملتقاعدين بل 
واملدنيني في وزارة الداخلية وأسرهم، 
وهذا حتما ليس غائبا عن سمو رئيس 

الوزراء، وأمتنى من سموه إعطاء 
التوجيهات بهذا اخلصوص، نعم 

أدرك واجلميع يعلم يقينا ان الدولة 
ال تقصر في حق ابنائها وتستقبل 
جميع ابناء الوطن وتقدم لهم كل 

سبل الرعاية الصحية ولكن مادام 
هناك توجه لتدشني مستشفى خاص 
بقوة الشرطة فيجب ان تكون البداية 
صحيحة، وأبسط بداية صحيحة هي 
شمول الرعاية الصحية لكل العاملني 
في »الداخلية« وأسرهم واملتقاعدين 
منهم، ايضا يجب تأهيل كادر طبي 

عسكري وطني، وان تفتح »الداخلية« 
ابوابها الستقبال كوادر طبية شابة 
بحيث يكتسبون خبرات علمية في 
املستقبل يتم االعتماد عليهم كليا 

ويكون هناك مستشفى شرطي كامل 
سواء من شريحة املستفيدين او 

الطواقم الطبية، انا على ثقة بأن هذه 
اجلزئية ليست غائبة عن سمو الشيخ 

جابر املبارك والشيخ خالد اجلراح 
وأخيه وكيل الداخلية الفريق محمود 

الدوسري، واهلل ولي التوفق.

aljalahmahq8@hotmail.com
محمد الجالهمة

رئيس الوزراء 
والرعاية 
الصحية

وجهة نظر

ما انفك الكافرون واملنافقون يؤذون 
رسول اهلل ژ في بدء البعثة في 

مكة املكرمة، واستنكروا عليه بأنفة 
كل ما يقول أو يفعل لظنهم انهم في 

عزة وشقاق وال يقدر عليهم أحد! 
فتعدوا احلدود وأعرضوا عن شرع 
اهلل تعالى، بيد انه وعندما توعدهم 
القرآن بالعذاب والهالك كما شهدته 
أمم من قبلهم، أرادوا إعالن الطاعة 
حينما ينزل عليهم العذاب او يحل 

بهم، وعندئذ ال تنفع التوبة، وال 
ملجأ من بطش اجلبار سبحانه، ولن 

يكون هناك حينئذ وقت للخالص، 
ولقد نزلت في ذلك اآلية الثالثة من 

سورة »ص«: )والت حني مناص(.
وحيث ان مضمون سور القرآن 

املجيد وأحاديث سيد اخللق عليه 
وعلى آله السالم وما منر به في 

حياتنا مضرب أمثال، أراد اهلل بها ان 
نكون حذرين من بطشه، وهي أمثال 

ملن له أذن تسمع او عني تبصر أو 
قلب يفقه، وأسوق لكم قصة رويت 
لنا حدثت في احدى الدول العربية، 

وهي ليست من نسج اخليال او من 
بنات االفكار لتكون لنا عبرة.

روي أن شخصا ميسور احلال كان 
له أوالد قصر لم يبلغوا سن الرشد، 
ابتاله اهلل مبرض عضال فاستدعى 

صديقا له وأخبره بأنه سيسلمه 
ثروته، فإن شفي فليرجعها إليه، 

وإن توفي فعليه تسليمها ألوالده 
حني البلوغ، ونفذ قدر اخلالق 

سبحانه وفارق الرجل احلياة، ولم 
يكن قد أخذ على صديقه وصال أو 

أشهد عليه أحدا من الناس لثقته 
به، فما كان من صديقه هذا إال 

أن استأثر باملال وأخذ يتاجر فيه 
مينة ويسرة، شرقا وغربا، حتى 

صار من أصحاب املال والثراء بعد 
ان كان فقيرا معدما، وبعد البلوغ 

ذهب اليه اليتامى للمطالبة بأموالهم، 
فكان منه النكران الشديد واجلحود 

التام، وادعى ان ما لديه من أموال 
هي خالصة له، متحججا بأنه ان 
كان قولهم صدقا، فأين دليلهم 

على ذلك؟ وأين الوصل واإلقرار أو 

الشهود؟ فسلم األوالد أمرهم للذي 
ال تنام عينه، وازداد ذلك الصديق 

تعنتا، وواصل طريق الثراء بأموال 
هؤالء الفقراء اليتامي واحملتاجني.

وحني أزفت اآلزفة، والتي ليس لها 
من دون اهلل كاشفة، أصيب بآالم 
في بطنه، وتلك من صفات آكلي 
أموال اليتامى، ولم تنفعه طبابة 

أو عالج، وكيف ينفعه شيء من 
ذلك وقد وقع حتت وطأة العقاب 

الرباني؟! وبعد فترة غطت القشور 
جميع اجزاء جسمه كقشور 

االسماك، وهو يحاول، ليس إرجاع 
احلق ألهله، بل إيجاد عالجات 
حلالته هذه، وتال ذلك انبعاث 

روائح من جسمه تزكم األنوف، 
وأصبح كاجليفة، ابتعد عنه االقارب 

واخلالن، وحني وافاه االجل لم 
يجد من يغّسله أو يصلي عليه أو 

حتى يدفنه، فمات ميتة اجليفة، 
وكان قد حاول االصالح في أيامه 
األخيرة فكان رد اهلل عليه: )والت 

حني مناص(، فلم يكن هناك موضع 

حينئذ للغوث وال للخالص، وهذا 
موقف يهتز له القلب.

وأجزم بأن هذا املارق إما أنه 
لم يكن قد قرأ القرآن، اذ شغله 
زخرف الدنيا واملال احلرام عن 

ذلك، وإما ان يكون قد قرأه بغير 
تدبر أو تفهم، وإال فأين موقفه 

من اآلية آنفة الذكر؟! وأين هو من 
قوله تعالى في اآلية العاشرة من 
سورة النساء: )إن الذين يأكلون 

أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(؟! 

ان مجرد قراءة اآلية يشعرك 
بخوف من بطش اجلبار ذي اجلالل 

واإلكرام، فكيف يكون موقفك إن 
كنت ممن ينطبق عليهم القول؟!

فهذا املال - أموال اليتامى املسلوب 
- نار يأكلونها ثم مصيرهم الى 
النار، فهي نار تشوي البطون 

وحترق اجللود، وهي نار باطنة 
وظاهرة، وهي مجسمة حتى تكاد 
حتسها البطون واجللود، وتراها 

العيون! 

Yousufyacoubq@hotmail.com
د. يوسف يعقوب البصاره 

َوالَت 
حنِيَ مَنَاصٍ

قل احلق


