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ذعار الرشيدي

مطلق الوهيدة

مدير التكويت.. 
يا سمو الرئيس

الربيع العربي 
واملخاض 
واملولود اجلديد

لم اسمع في حياتي كلها مسمى وظيفيا 
عنوانه »مدير التكويت« ولكن يبدو ان احدى 
اجلهات احلكومية قررت ابتداع هذا املسمى 

ومنحته الحد االشخاص، ولكن تصرفات 
»مدير التكويت« هذا ال عالقة لها باملسمى 
ال من قريب وال من بعيد، بل على العكس 

متاما، من خالل عدة شكاوى وردتني وجدت 
ان مهنته االصلية هي فصل الكويتيني 

العاملني في الشركات اخلاصة التي ترتبط مع 
مؤسسته احلكومية بعقود حراسة، وحتى 
نعرف ان البلد »ماشية بالكوسة« قام هذا 

»املدير التكويتي« االسبوع املاضي وفصل 
15 موظفا من حراس األمن دفعة واحدة، 
بتوصيات من احد اقربائه الذي يبدو أنه 

»ما يشتهي« الكويتيني و»ال يواطنهم«، 15 
حارس أمن كويتي رواتبهم تتراوح بني 150 
و200 دينار مت فصلهم في يوم واحد على 

يد مدير التكويت، وخرجوا وحاولوا التظلم 
ولكن ابواب املؤسسة احلكومية اغلقت امامهم، 

اما اعذار الفصل فهي نكتة ال تصلح اال 
للحشاشني، وهذا سبب فصل احد حراس 

األمن كما تلقاه شفويا: »لقد ثبت انك قمت 

باساءة استخدام الهاتف واتصلت مبنزل 
البدون )...( اكثر من مرة وتقدم بشكوى 

ضدك لذا سنفصلك« وعندما طالبهم حارس 
األمن بإثبات مكتوب قالوا »هي چذيه«.

هذه املؤسسة فصلت اكثر من 45 حارس 
أمن كويتي في اقل من 6 اشهر على يد مدير 

التكويت او بأمره او بتوصية مباشرة منه، 
اذا كان هذا تصرف »مدير التكويت« املعني بـ 

»التكويت« فما هو حال غيره؟!
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، كما ان االستجوابات ال تستهدف 

سواك دونا عن وزرائك، فقد حملني ابناؤك 
من حراس األمن املظلومني رسالة لك دونا 

عن وزرائك، فارفع الظلم عنهم يا بوصباح، 
فهؤالء ممن ال تتجاوز رواتبهم الـ 200 

دينار ليس لهم ملجأ بعد اهلل سبحانه وتعالى 
سواك، فأنصفهم وأعد لهم حقهم وحاسب من 
يتسبب في فصل الكويتيني مزاجيا فواهلل انه 
ال يستحق مسماه وال منصبه ملا يفعله بخلق 
اهلل من املساكني الذين اجبرتهم ظروف احلياة 
ان يعملوا حراس أمن في بلد اخلير والرفاه، 

وال أعتقد أنك ترضاها.

»الربيع العربي« كلمة مستوردة من مسمى 
أخذ من االجتياحات والهيجان الشعبي 
الذي اجتاح أوروبا الشرقية في مطلع 

التسعينيات، ونحن كما تعودنا نستورد 
كل شاردة وواردة من الغرب والشرق مبا 
في ذلك مسميات االحداث، حتى ولو كانت 
تدمر أرضنا وعقولنا نأخذ بها وال نناقش 
أهدافها ونواياها املستجدة، ونتعقل شيئا 

فشيئا حتى تتضح لنا الصورة والهدف 
احلقيقي لهذا املستورد اجلديد ونحن اآلن 

نريد ان ندخل عليه بعضا من اإلضافات 
لعل وعسى ان يكون عربي املسمى، ولذلك 
نريد ان نتفحص مخاضه ومولوده املتوقع 

الذي نعتقد انه ستتضح معامله في 2012 
كما توقعنا وقلنا سابقا »إلّي بياكل الفول 

حيبان« وعلى أمة العرب أال تستعجل 
بالهرولة نحو االصالحات مبندفعات يراد بها 

اصالح أنظمة سادها االهمال وتفشت بها 
جميع املخالفات لسلوكيات احلياة مبفهومها 
االنساني، فهذا من األمور املتعذرة التنفيذ، 

وال شك ان االندفاع اليه بهذه الصورة 
املربكة ستدفع الى تدخالت خارجية تعصف 
بالوطن العربي الى منحنى غير املنحنى الذي 

حدث ألوروبا الشرقية ألنه سيسبب قتاال 
بني هذه الترسانة التسلطية من األنظمة 

وشعوبها ويكون املولود مولودا عيناه زرقاء 
وشعره أشقر اللون، وهنا سترتطم األمواج 
من باكستان مرورا بإيران وتركيا واألرض 

العربية فعلى العقالء أن يتدخلوا بني صفوف 
املعارضة واألنظمة إليجاد حلول وسطية 
لترسيخ الدميوقراطية واحلرية املنشودة 

لهذا الربيع العربي، ان كان عربيا حقا، وأن 
يبتعدوا كل البعد عن التلويح باالنتقام من 
اجلانب اآلخر حتى ال تصبح القضية حياة 

أو موتا وهنا تكون الطامة الكبرى التي 
حققنا بها مآرب األعداد فيصبح ربيعنا 
دهرا أو قحطا ومن سعى لغير ذلك فهو 

يريدها هكذا مع شديد األسف، فالواضح 

اآلن ان التنظيمات التي دخلت على املوجات 
التغيرية لهذه الثورات الشبابية وبأعداد 

كثيرة، خصوصا املنبثقة من اخلارج جتعل 
اخلطط االصالحية تتناحر فيما بينها عندما 
تهيأ لها أرضية على مسرح األحداث، فبدال 

من أال تتفقوا على برنامج واضح املعالم، 
وميثاق يبتعد عن األهواء وتنفيذ مآرب 

األعداء ال ميكن حتقيق ما يصبوا إليه شباب 
احلاضر واملستقبل فاجعلوا مولودكم عربي 
املالمح وحلوا مشاكلكم عن طريق علمائكم 

ومفكريكم واملثقفني من بني قومكم.
وال تصدقوا أن الدول التي استعمرتكم 

وسببت لكم احلروب واجلهل والفقر بأنها 
صادقة في جلب احلرية والدميوقراطية 

وهي التي خسرت املليارات على األسلحة 
التدميرية التي شتت أوطانكم وزرعت 

البغضاء بني صفوفكم وسلطت عليكم من 
ال يرحمكم حتى وصلت بكم األمور الى هذا 

احلد.
> > >

راحة صيف: نرجو ان نرتاح في هذه   ٭
الفترة الصيفية من مسرحية التجاذبات 

السياسية التي يقوم بها أطراف من اجلهات 
التنفيذية والتشريعية الذين يحركون من 

قبل أسيادهم من كبار القوم مع شديد 
األسف الذين يتمتعون بهذه املبارزات 

البيزنطية وشغلوا البالد بخالفاتهم التي 
ينتفعون منها ويتساومون على تقسيم 
املصالح فيما بينهم ناسني او متناسني 

األوضاع االقليمية التي ستعصف باملنطقة 
وما يسعون اليه ان هبت ال سمح اهلل وهم 
في غفلة يعمهون، خصوصا عندما هيأت 

لهم وسائل اإلعالم احلديث عن طريق شبكة 
االنترنت التي جعلت السفهاء يجدون فيها 

ضالتهم ويبثون مقاالتهم ومعلوماتهم الكاذبة 
عن طريق هذه وتلك، فبدال من استخدامها 

للتوجيه االصالحي عكسوا آياتها ملآربهم 
التافهة بنشراتهم اخلبيثة.
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فاطمة شعبان

إجورد رود 
شارع الكويتيني

شدوا احليل 
رمضان على األبواب

هرمنا.. 
وشابت حلانا 

مهن جادة 
ولفتة رائعة

مع حلول فصل الصيف قفزت أسعار إيجار 
الشقق في شارع »إجورد رود« أو كما يحلو 

للبعض أن يسميه »شارع الكويتيني« في لندن، 
وجتاوزت بعض الشقق 2000 جنيه لغرفتني 

وصالة فقط. 
مشكلة الكويتيني واخلليجيني أنهم ال يعرفون 

السكن إال في هذا الشارع، وال يقبل الكثير من 
الكويتيني حتى السكن في شارع متفرع من 

»إجورد رود« أو متقاطع معه مثل شارع »بيكر 
ستريت« أو شارع »جورج ستريت« بالرغم من 
الفارق الكبير في السعر. وشارع »إجورد رود« 

ليس فيه ميزة سوى كثرة مقاهيه وقربه من »جنة 
النساء« وهو شارع »إكسفورد« حيث تخرج املرأة 

وتترك أبو العيال في الشقة من الصباح الباكر، 
وال تعود إال إذا عادت الطيور إلى أعشاشها محملة 

بعشرات األكياس إلى الشقة.
وبسبب هذا الضغط الكبير من الكويتيني 

واخلليجيني على لندن، وتركزهم في شارع البركة 
»إجورد رود« قررت بعض محالته الكبيرة حتطيم 

ما تعارف عليه اإلجنليز وساروا عليه عشرات 
السنني، فمددت ساعات العمل حتى التاسعة، مثل 

محل »وول وورث« من أجل عيون الكويتيني 
واخلليجيني، أو مبعنى أصح من أجل عيون طويل 

العمر »اجلنيه«.
سألت أحد العاملني في العقار عن إمكانية 

احلصول على شقة بغرفتني أو ثالث، مفروشة، 
وفي شارع إجورد، أو في شارع متفرع منه، فقال 

لي: تستطيع احلصول على مثل هذه الشقة مبا 
يقارب 500 جنيه، ولكن على أال تذهب إلى مكاتب 

يديروها »عرب«.

بعد أسابيع قليلة سيحل علينا شهر رمضان املبارك، 
أعاده اهلل على اجلميع باخلير، ونحتاج قبل هذه 

املناسبة العظيمة من وزارتي التجارة والبلدية مضاعفة 
جهودهما للسيطرة واملراقبة، سواء على األسعار أو 

على سالمة الغذاء املتداول، حيث يرى ضعفاء النفوس 
أن تلك املناسبات أفضل وقت لتصريف البضائع 

التالفة وبيعها على املستهلكني من خالل التالعب في 
تواريخ اإلنتاج، خاصة أن القوه الشرائية تسجل أعلى 

مستوياتها في هذا الشهر الفضيل.
كما أن هناك مهاما يجب على البلدية والتجارة القيام 
بها تكمن في مراقبة املخازن والتفتيش الدوري على 

الغذاء للتأكد من سالمة املواد الغذائية، حتى ال يستغل 
البعض الفرصة لبيع مواد غير صاحلة لالستهالك 
اآلدمي، وهناك سوابق في هذا األمر، كما أن هناك 

من وجدوا فرصا مماثلة وأشبعوا العباد من اللحوم 
الفاسدة، لذلك البد من تكاتف اجلهود وتكثيف احلمالت 

من خالل أفرع البلديات في جميع احملافظات من اجل 
ضبط عملية الرقابة ومن ثم تطبيق العقوبات الصارمة 

بحق من يقدم أطعمة فاسدة، إضافة إلى دور حيوي 
وهام يجب على وزارة التجارة املتابعة ومنع التالعب 

باألسعار، خاصة اخلضراوات التي تشهد أسعارها 
ارتفاعا خياليا بهذا الشهر وأصبحت مثل مؤشر 

البورصة املطلوب، لذلك املطلوب من وزيرة التجارة 
د.أماني بورسلي النزول إلى ارض امليدان لتشاهد 

بعينها وضع األسعار قبل وفي رمضان ومن ثم عمل 
مقارنه وتقييم للوقوف على األسباب وراء افتعال ذلك 

االرتفاع ومعاقبة من يستغل الناس من التجار مهما كان 
حجمه كذلك يجب أال نغفل جانبا آخر للرقابة ويتمثل 

في مراقبة أسعار األغنام من قبل الوزارة، حيث إن 
سعر الرأس في الوقت احلالي يصل إلى 85 دينارا 

والوزارة في موقف املتفرج وال حترك ساكنا في معاقبة 
املتالعبني باألسعار في هذه األسواق التي تدار من قبل 

بعض العمالة اآلسيوية التي تسيطر على السوق في 
الكويت.

لذلك فإن التجارة مطالبة بتحديد األسعار في ظل وجود 
شركات تستورد الكثير من السلع واملواد الغذائية 

وكذلك اللحوم احلية واملذبوحة من اخلارج، ويجب أن 
يساهم ذلك بشكل مباشر في انخفاض األسعار نظرا 

لتوافر بعض هذه السلع وتنوعها، والبد من تكاتف 
اجلهود بني تلك اجلهات وفرض قوة القانون على 

املتالعبني والسيطرة على تأمني سالمة الغذاء.

بحمد اهلل تخلصت أخيرا من التدخني باستخدام 
علكة النيكوتني، والفال جلميع املدخنني للتخلص من 

هذا السم القاتل، والذي يدل بوضوح على هيمنة 
التجار على صنع القرار حول العالم، فالتدخني نوع 

من اإلدمان، ويسبب مئات األمراض القاتلة، ومع هذا 
يباع في األسواق رغم كتابة ذلك على علبة الدخان، 
ومع أنني تخلصت بفضل اهلل من إدمان السجائر، 

إال أنني دخلت في نوع آخر من اإلدمان، وهو متابعة 
كتابات الزميل محمد الوشيحي سواء في جريدة 

»اجلريدة« أو في تويتر. فالكاتبجي الوشيحي كما 
يسمي نفسه كاتب متمكن من اللغة بصورة عجيبة، 
يأسرك بأسلوبه املمتع، وعباراته البراقة التي يقدم 
فيها أفكاره ومواقفه اإلنسانية بذكاء ومرح وجرأة 
وبال إسفاف أو انحدار. ومن بني العبارات العبقرية 

التي يكتبها الوشيحي مؤخرا في معظم تغريداته 
في تويتر »شابت حلانا«، والتي تعبر بعمق عن حالة 

اإلحباط واليأس التي يعانيها معظم أهل الكويت 
بسبب ممارسات احلكومة، على غرار كلمة الرجل 

التونسي الذي قال بعد هروب بن علي »لقد هرمنا« 
ومع الوشيحي نردد يا حكومة شابت حلانا من 

هذا الوضع البائس، شابت حلانا من هذه املناورات 
السياسية التي قسمت البلد وفرقت الناس وقلبت 

املوازين، شابت حلانا ونحن نراقب تراجع بلدنا في 
قوائم االجنازات والشفافية بني دول العالم، شابت 
حلانا ونحن نشهد كل يوم انهيار القيم األخالقية 

واعتالء النطيحة واملتردية مراكز الصدارة في 
املجتمع، شابت حلانا ونحن نخسر كل يوم أهلنا في 
اخلليج بسبب مواقف احلكومة املريبة، شابت حلانا 

ونحن نشاهد الدول من حولنا تتقدم وتبني وتنهض 
ونحن جامدون نلف وندور ونكرر نفس احلديث 

املزعج على نفس املشكلة منذ خمسة أعوام، شابت 
حلانا ونحن نراقب بكل أسى حتول بعض النواب 

وتقلب مواقفهم بال حياء وال ضمير، شابت حلانا من 
انحدار التعليم ومن تردي اخلدمات الصحية ومن 
زحمة الشوارع ومن تكدس العمالة الهامشية ومن 

غالء األسعار ومن اللحوم الفاسدة ومن البطالة ومن 
ومن ومن... يا حكومة شابت حلانا وهرمنا وسئمنا 
»والعت جبودنا« من هذا الغثيان فمتى ينتهي هذا 

املسلسل املزعج؟

هناك تخصصات في اعتقادي تتطلب ممن يفكر أن 
يمتهنها شخصية جادة ومتزنة وأعني هنا تحديدا 

مهنة الطب حيث ان األطباء من أكثر األشخاص 
احتكاكا بالناس.

فإذا سرت في أروقة المستشفيات فإنك يقينا 
ستصادف مجموعة منهم كمتدربي »سنة سابعة« 

أو »خريجي سنة أولى وظيفة« وأنت تتطلع إلى 
وجوههم يسكنك أمل غامر بأن يكونوا فخرا للوطن 

وعونا للمواطن إال أن المفاجآت تفسد األمنيات.. 
ستقول كيف؟ أقول لك عزيزتي القارئ ستفاجأ 

كما فوجئت أنا حين طرق سمعي حديثهم، فلديهم 
أسلوب حديث مع بعضهم تتخلله عبارات وكلمات 

أصبحت طابع هذا الجيل، وإن كنا نحوقل ونستغفر 
ونحن نحاول تقبلها من الجيل بشكل عام إال أن 

الطبيب منهم ال نقبل منه ويجب عليه أن يترفع عن 
تلك السماجة في الحديث سواء مع أقرانه أو مع 
المرضى والمراجعين فمن كلمة »أمبيه« إلى »مو 
صج« إلى »هال«. التي تخرج من أفواههم تسبقها 

ابتسامة تظهر االستغراب وكأنها أو كأنه تقول 
لك أو يقول لك »نعم اشتبي«. وإذا كان المريض 
من كبار السن وسمعه ثقيل أو استيعابه ضعيف 

فبعد خروجه »هات يا تعليقات« التي تنهال من باب 
التندر أما إذا كان المريض من الجنسية اآلسيوية 
فطبيبنا الجديد يرفض الكشف عليه ويطلب من 

موظف االستقبال تحويله إلى أي طبيب من األطباء 
الوافدين.. بحجج ما أنزل اهلل بها من سلطان ألم 

تستطع السنوات السبع التي قضوها بين تشريح 
الجثث والتعايش مع المرضى أن ترتقي بسلوكهم 

وتكسبهم أساليب التواصل مع اآلخرين؟ 
ينبغي لهم أن ينظروا إلى مهنتهم بشيء من 

القدسية؟ ألنهم يتعاملون مع النفس البشرية 
قبل أن يتعاملوا مع جسد المريض ـ التي هي 

بحاجة إلى اإلنسانية والكلمة الطيبة قبل تقديم 
العالج ومهنة الطب لمن قرر خوض غمارها ترتقي 

باإلنسان نحو مدارج الكمال الرباني، فهل يدرك 
أبناؤنا الشباب من األطباء والطبيبات ذلك؟

> > >
إضاءة: بمبادرة أبوية رائعة حقيقة تلك التي   ٭

تفضل بها وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد 
المليفي بتهنئته المباشرة ألبنائه الطلبة المتفوقين 

والتي تمنينا أن نكون ضمن تلك الكوكبة كي 
نحظى بهذا التكريم، شعور ال يوصف لحظة 
متابعتنا االتصاالت من أعلى سلطة في وزارة 

التربية بالطالب المتفوق والفرحة ال تسعه فرحة 
االتصال من قبل الوزير وفرحة التفوق إنها لفتة 

جميلة تضاف إلى رصيد الوزير، فشكرا على 
إضافتك إلى تاريخ وزارة التربية ما يثلج الصدر 
التي حسب معلوماتي أنها األولى من نوعها في 

تاريخ الكويت. 
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