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ذعار الرشيدي

العبداهلل.. والتركة.. 
واإلرث السياسي

وزير الصحة ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل 

يحاسب سياسيا اآلن من 
3 جهات مختلفة، اجلهات 

الثالث تستخدم في هجومها 
عدة محاوالت، أوالها إرثه 

السياسي السابق الذي دخله 
في بداية حياته السياسية 

وكان يحوي أخطاء جتاوزها 
الرجل اليوم، ولكنها أخطاء 

مازالت صاحلة للهجوم 
عليه مبناسبة ومن غير 
مناسبة، وثاني منصات 

الهجوم حتالفاته السياسية 
»املزعومة« مع أطراف من 

خارج احلكومة، وهي تهمة 
لم تثبت ومازالت في طور 

احلديث املرسل، أما آخر 
منصات الهجوم فهي تسلمه 
حلقيبة وزارة مريضة قبل 

تسلمه لها.
>>>

منصات الهجوم عليه الثالث 
تثبت بامتياز أن الهجوم عليه 

سياسي بحت، هدفه رأسه 
وال أحد آخر، وليس العبداهلل 
وحده الذي يتعرض لهجوم 

سياسي شخصي بل كل 
وزير في احلكومة معّرض 
بشكل أو بآخر لهذا النوع 

من الهجوم، بحسب تبدالت 
التحالفات داخل وخارج 

احلكومة، سواء من وزراء 
أو من نافذين التزال أيديهم 

»طايلة« داخل املؤسسات 
احلكومية.

>>>
ليس في احلديث أي نوع من 

الدفاع عن العبداهلل كوزير، 
فهو وملجرد قبوله الدخول 

في الوزارة معّرض للمحاسبة 
نيابيا وشعبيا وإعالميا وفق 

أدائه، وأي خطأ »يُرتكب« 
في وزارته أو في أي من 

الهيئات التابعة له يتحمل هو 
مسؤوليته السياسية كاملة، 
ولكن ما أقصده في حديثي 
هنا أن الهجوم عليه أو على 

غيره من الوزراء اليوم 
يستند إلى رؤية شخصية 

وفق مصالح لنافذين 
يتحركون ضد هذا الوزير أو 
ذاك وفق أجندات مصاحلهم 

السياسية.
>>>

وزارة الصحة »مريضة« بكل 
أنواع أوبئة الفساد اإلداري 
والتأخر، وأصيبت بكل هذه 
األوبئة منذ العام 1983، منذ 
أن توقف بناء املستشفيات، 

وهو أمر تتحمله كل 
احلكومات املتعاقبة منذ ذلك 

العام، واستفحلت األوبئة 
تضرب جسد وزارة الصحة 

منذ ما بعد التحرير، ووصلت 
إلى أدنى حاالتها في السنوات 

العشر األخيرة، وكل وزير 
تسلم حقيبة الصحة حاول 

جاهدا أن يغير شيئا، 
ولكن القرار لم يكن بيده 

منفردا، لذا تردت األوضاع 
في الوزارة حتى أصبحت 
تركة من يتسلمها يتحول 

بالضرورة إلى متهم أو 
مشروع وزير قابل لإلسقاط 

عبر أصغر استجواب.
>>>

هنا املشكلة، كل هجوم نيابي 
ضد أي وزير غالبا ما ينطلق 

من وقائع معركة سياسية 
ما، لذا ال يتغير شيء، 

ويسقط الوزراء أو يقالون أو 
يستقيلون ويرحلون طوعا 
أو قسرا، ويبقى اخللل في 
وزاراتهم على ما هو عليه.

>>>
مشكلتنا في الكويت أن أغلب 

موجات الهجوم السياسي 
على الوزراء تأتي من منطلق 
قاعدة صراع سياسي هدفه 

غالبا رأس الوزير، وما إن 
يرحل الوزير أو يتم تدويره 

يخفت الصراع.
>>>

باختصار.. رأس الناطور في 
الكويت أهم من العنب.

احلرف29 www.leeesh.com
م.غنيم الزعبي

ما شعورك وأنت الكاره للتدخني 
واملدخنني، ومتنع زمالءك من 

التدخني في مكتبك، وتزجر 
املراجعني حني يدخلون مكتبك 
وهم يدخنون رغم الـ 16 ألف 
لوحة ممنوع التدخني ويرجى 

عدم التدخني، وغيرها املرصوصة 
وملصقة على باب مكتبك، وأنت 

أيضا الذي ترفض االجتماع 
مع باقي موظفي اإلدارات 

في قطاعك أو وزارتك بسبب 
وجود مدخنني ال يراعون باقي 

املجتمعني ويتحولون إلى مداخن 
متنقلة حتى إنهم يحولون 

غرفة االجتماعات إلى »غرزة« 
أعزكم اهلل دون مراعاة زمالئهم 

املتواجدين معهم في الغرفة 
نفسها؟

أقول ماشعورك بعد ذلك كله 
وأنت واقف عند اإلشارة وأمامك 

أحد باصات النقل العام والذي 

يقوم فجأة »بكثح« سحابة 
دخان سوداء في وجهك، وكأن 
ألف مدخن قاموا بنفث دخان 

سجائرهم بوجهك مرة واحدة؟ 
ماذا تفعل؟ وأين تذهب؟ هل 
تتصل على شكاوى النجدة 
سيضحكون عليك، طيب ما 
العمل؟ الذي حدث أمامك هو 

اعتداء بدخان ملوث عليك وعلى 
أطفالك إذا كانوا معك بالسيارة 

من قبل هذا الباص، هل من 
العدالة أن ينجو بفعلته هذه 

ويذهب وينشر سمومه في كل 
أرجاء البلد، هل هناك طريقة 
إليقافه هو وأمثاله عن هذه 
اجلرمية الصحية والبيئية؟ 

نعم هناك وسيلة إلى ذلك وهي 
بيد الوكيل املساعد لشؤون 

املرور اللواء عبدالفتاح العلي، هذا 
الرجل الذي دخل قلوب الكويتيني 
بهمته وإصراره على حل مشكلة 

املرور في الكويت وبصمته 
واضحة في ذلك، احلل هو وضع 
رقم مخصص الستقبال شكاوى 
املواطنني بهذا اخلصوص، يقوم 

املواطن باالتصال وإعطاء موظف 
الداخلية رقم الباص الذي ينفث 

دخانا في الشارع، ويكون أفضل 
لو يستقبل هذا الرقم رسائل 
واتساب فيها صورة للباص 

املخالف حتى ال يستطيع اإلنكار. 
بعدها تقوم وزارة الداخلية 

بالذهاب إلى مقر الشركة والبحث 
في املوقع عن الباص من دون 

إخطار سابق. هذه الطريقة بإذن 
اهلل كفيلة بتنظيف شوارعنا من 

هذه الباصات امللوثة.
هذا االقتراح عندنا أمل كبير 
أن يتم تطبيقه وعشمنا كبير 

باللواء عبدالفتاح العلي الذي بدأ 
بزلزلة أركان املشكلة املرورية في 

الكويت وندعو اهلل له بالتوفيق.

إلى اللواء 
عبدالفتاح العلي 
مع التحية

في الصميم

مقالتنا اليوم هي رسالة خاصة لصاحب القرار، ورغم 
خصوصيتها إال أنها عامة لشمولها الكثير من أبناء 

وبنات الكويت.
تبدأ قضيتنا منذ ثالث سنوات ماضية على وجه 

التقريب عندما قامت اجلهة املسؤولة في وزارة التعليم 
العالي بالزيادة املالية ألبنائنا املبتعثني للدراسة في 

اخلارج، ومن هنا يبدأ الصراع ليصل إلى ذروة احلدث، 
لن نشكك في من اتخذ قرار الزيادة ولن جنادل في 
الدراسات املالية للمكاتب الثقافية املسؤولة عن ذلك، 

ولكن سنطرح قضيتنا ونفكك حبكة قصتنا لكي نقدر 
أن نصل إلى حلول ترضي جميع األطراف.

بعيدا عن املاضي وتسليط الضوء على احلاضر 
حللول للمستقبل، تلك هي معادلتنا التي نريد من 

صاحب القرار أن يقدم على إصدار قرار لها، ان طلبتنا 
املبتعثني يعانون من زيادة األسعار في جميع الدول 
املبتعثة لها ومع زيادة األسعار سواء في املعيشة أو 

السكن أو العالج لبعض الدول التي ال ميتلك بها أبناؤنا 
ضمانا صحيا جند أن الصراع مازال يتأزم على عناء 
الطلبة وأولياء أمورهم من الناحية املادية عندما تقوم 
الدول املبتعثة بزيادة رسوم »اإلقامة« للطلبة وبجانب 

تلك الزيادة معاملة أبنائنا عندما يقومون بالذهاب 
للدوائر احلكومية اخلاصة لتقدمي اإلقامة »كما لو أنهم 

موظفون وليسوا طلبة«، لن نقول لكم أين دور املكاتب 
الثقافية؟ ولن نضع احلمل على الدور الديبلوماسي في 
ذلك؟ ولن نخوض في االتفاقيات التعليمية بني كل من 
وزارتنا والدول األخرى؟ ولكن نقول لصاحب القرار 

رفقا بأوالدنا وبذويهم.
إن احللول قد تكون بسيطة يا معالي الوزير عندما 
تقرر بقرارك احلكيم والطلب من اجلهات العليا بأن 
تلتزم الدولة بدفع الرسوم إلقامة الطلبة في الدول 

املبتعثة، وقد تثلج صدور أولياء األمور عندما تكلف 
أحد موظفي املكاتب الثقافية إلجناز أوراق طلبتنا، 

ونخص »اإلقامة«، وقد تخفف العبء عن ذويهم عندما 
يخصص بعض االستثمارات العقارية الكويتية في 

اخلارج للطلبة وتكون مسكنا لهم مقابل أجور رمزية 
منهم، وقد تغمض أعني أمهات عندما تفتح سفارات 
للكويت في بعض الدول األوربية ال منتلك بها غير 
مكاتب ثقافية، أعلم بأن ما أطلبه منكم يريد مجهود 

سنوات ولكن بحنكتك السياسية تقدر بقرارك جتعله 
في أيام قليلة.

مسك اخلتام: )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله 
واملؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم 

مبا كنتم تعملون ـ التوبة: 105(.

أستغرب ملا هو حاصل بوزارة املواصالت، صناديق 
البريد ليست لها مفاتيح إال ما ندر، وإن وجد في بعض 

مكاتب البريد فال تتعدى العشرة مفاتيح بأقفالها.
واملشكلة ال تتوقف عند هذا احلد ولكن إذا أراد مواطن 

أن يفتح صندوق بريد فلن يجد له مفتاحا في أغلب 
األحيان وإذا قام املوظفون بطلب مفاتيح، وهنا الغرابة، 

تصلهم بعد سنة أو سنتني أو أكثر في دولة ما عليها 
قاصر.

لكن تريدون معرفة األغرب واألدهى من ذلك واألمر 
على هذه الظروف التي متر بها الوزارة من ندرة 

املفاتيح اكتشفت شيئا خطيرا وغريبا في نفس الوقت، 
وذلك عند زيارتي ألحد مكاتب البريد ألجدد اشتراكي، 

طلبوا مني خمسة عشر دينارا مقابل اشتراك ملدة 
ثالث سنوات مقدم عقوبة لي في تأخري في سداد ما 

علي من اشتراك، وال ضير في ذلك، لكن األمر اخلطير 
والغريب هو أن املوظفة طلبت مني دفع مبلغ أربعة 
دنانير نظير مفتاح للصندوق فتعجبت وقلت لها: 

عندي مفتاح.
قالت: نعلم ذلك، وقد قلنا للمسؤولني إن هذا غلط ولم 

يكترثوا.
فقلت لهم إذن أعطوني مفتاحا جديدا، وصممت على 

طلبي رغم محاوالت املوظفة إقناعي بخالف ذلك حتى 
أخذت املفتاح اجلديد.

تعلمون ملاذا أصررت على ذلك حتى ال أشعر بأن في 
بلدي وزارة متارس مثل هذا العمل مع الناس.

كما أن املوظفني اشتكوا من تسلط املسؤولني حتى 
انهم ملا أرادوا تطوير العمل وجلبوا أجهزة البتوب من 

جيوبهم اخلاصة للنهوض واالرتقاء بالعمل وجدوا لهجة 
التهديد والوعيد بدل مكافأتهم.

ولألسف هذا األمر ال يحدث بالبريد فحسب بل بكثير 
من مواقع العمل باإلدارات والوزارات.

إذن من هو الذي ال يريد تطور الكويت؟ وإذا وجدت 
هؤالء في ديوانية اسمع الكالم وزعلهم على حالة البلد 

وتأخرها بني أقرانها من دول اخلليج.
يجب أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة غيرنا.

ومع احترامي وتقديري لوزير املواصالت والذي أرى 
فيه الرجل االصالحي الذي يسعى دوما ملا فيه تقدم 

خدمات وزارته إال أنني أنصحه نصيحة أخ ألخيه بأن 
ينتبه لوزارته وملن هم حتت مسؤوليته.

وأريد أن أوجه له سؤاال وأترك االجابة عنه ملعاليه: ما 
معنى أن الوزارة تأخذ من املواطن أربعة دنانير نظير 

مفتاح رغم أن لديه مفتاحا لصندوق البريد وليس 
بحاجة إليه وبعد أن يدفع ثمن املفتاح ال يحصل عليه؟ 

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

خالد عبداهلل الخالد

رسالة 
إلى وزير التعليم العالي

مكسورة وتبرد

محلك سر

مجرد رؤية

ducky872000@yahoo.com
نجاة ناصر الحجي

فيما بدت األزمة السورية 
تتحلحل بشن حرب قال الرئيس 
األميركي باراك اوباما ان الضربة 
ستكون محدودة وانها ستقصف 

عنق الرئيس بشار األسد، قالت 
منظمة األمم املتحدة إن سورية 

سلمت جردا لكامل ترسانتها من 
األسلحة للمسؤولني إلى معاهدة 
خطر األسلحة الكيماوية وسط 
غموض يلف مصير هذا البلد 

الشقيق الذي فرقت أشالؤه 
وشرد أبناؤه دون وجه حق.

وبينما كانت واشنطن جتري 
مفاوضات مستفيضة ومشاورات 

مكثفة في البيت األبيض أوفد 
خاللها وزير اخلارجية جون 

كيري إلى دول احللفاء ودول 
املعاونة الرئيسية للتشاور 

حول التحرك جتاه إبادة سورية 
وإنقاذ البقية الباقية املتشرذمة 

من أبنائها والتي أبت إال أن 
تبقى على األرض، فيما سلم 

أبناؤها اآلخرون أنفسهم للتشرد 
واللجوء إلى دول اجلوار وسط 

احلاجة إلى مساعدات إنسانية 
كتلك التي أوفدها رئيس جمعية 

الهالل األحمر املقدام برجس 
حمود البرجس إليهم دون تردد 

وال انكفاء.
 وفيما أبدت اململكة العربية 

السعودية استعدادها ملد يد العون 
بحكم اإلنسانية للبلد الشقيق 

أعلنت فرنسا استعداد حشودها 
للتقدم وعلى الفور.

وإذا كان الرئيس األسد مذعورا 
فإني أرى أنه يجب أن يطوي 

أوزار احلرب املدمرة التي أبادت 
أسرا بكاملها دون وجه عقالني أو 
إغاثة قلبية، وذلك بتفكير سطحي 
يريد من خالله البقاء في السلطة.

وإذا كانت دول صديقة حليفة 
لسورية قد وقفت إلى جانبها في 
وقت ما، فقد آن اليوم األوان ألن 
يقول الرئيس الروسي إنه يشكك 
مائة باملائة بأن سورية جادة في 

التعاون مع معاهدة احلد من 
األسلحة الكيماوية وبشكل كامل.

وهكذا نرى كيف انقلب حلفاء 

سورية على أنفسهم وصرحوا 
مبوجبه احلق بعد أن باتت 
احلرب قريبة حفاظا على 

مصداقيتها وسمعتها العاملية 
إذ ال يعقل أن يستمر الرئيس 
السوري بشار األسد، بضغط 

زر املدفع إلطالق ترسانته 
الصاروخية، دون ضمير أو حتى 

وبشكل دامغ استخدام أسلحة 
كيماوية، كما حدث في الغوطة 
خالل أغسطس املاضي، وفقا 

لكشف قاطع وبأدلة حاسمة من 
واشنطن.

وهكذا نرى أن علينا التريث 
والصبر حيال احلدث النهائي 

الذي سيسدل الستار أمام امللف 
السوري بأكمله بل علينا أن 

ندعوا كثيراً للشعب السوري 
احلر، وندعو اهلل سبحانه وتعالى 
أن ينتشل اجلمع الكبير منهم من 

الهالك وأن يلقى رئيس النظام 
حتفه حاله حال رؤساء آخرين 

قتلوا أو أزيحوا عن الساحة حقنا 
لدماء األبرياء.

إلى أين ستؤول 
األزمة السورية؟

خاطرة

Sh_aljiran@windowslive.com
Twitter @shaika_a

شيخة أحمد الجيران
هل كنت ممن اشتكى من الزحام 

هذا األسبوع؟ هل مازلت تبدأ 
صباحك بانزعاج يتبدى على 

مالمح صوتك؟ قل لي متى آخر 
مرة حققت فيها تفوقا على 

مزاجك الذي تعكر؟ وما الذي 
فعلته حتى نلت هذا التفوق؟ في 
أوساط األربعة والعشرين ساعة 
تضطرك بعض املواقف أن تكون 
منفعال أو عصبيا وهكذا سيكون 
خاطرك األول أن متارس انفعالك 

وعصبيتك على من هم حولك 
بدءا من مقود السيارة إلى أطفالك 

الذين ستقلهم للمدرسة إلى 
املوظفني الذين يشاركونك املكتب، 

وهذا بالطبع حال اإلنسان الذي 
يستسلم ألي منبه قد يتعرض 

له في طريق حياته وفيه سيكون 
خاضعا خانعا، لكنك في وجهة 

أخرى قد تسجل موقفا آخر 
وتستحق أن تتفوق على مزاجك.

 إن الطريقة املثلى في جناحك هي 
أن تكون بارعا ومحترفا في نقل 

انتباهك من شيء إلى آخر، هل 
رأيت الطفل عندما يبكي يريد أن 

ينال قسطا أكبر من احللوى وأنت 
بدورك تأخذه وتلعب معه رافعا 
إياه كطائرة تقله من مكان إلى 

آخر؟ ستالحظ أنك قد استبدلت 
انتباه طفلك من احللوى إلى 

اللعب وبذلك سيسهل عليك أن 
تتفوق على مزاج طفلك العكر، 

هذا ببساطة ما حتتاج أن تفعله مع 
نفسك، أن تنقل انتباهك وتنشغل 

مبوضوع مستقل يختلف متاما 
عما أثار فيك العصبية واالنفعال.

جرب أن تنقل انتباهك مما ال حتب 
إلى ما حتب، أو مما ال يعجبك إلى 

ما تريد أن تتعرف عليه.
انقل حواسك من االنفعال إلى 

التأمل ومن الصراخ إلى الهدوء 
واستعن في ذلك مبأثور النبي 

ژ في أن تقوم إذا كنت جالسا 
أو جتلس إذا كنت قائما، أو أن 

تتوضأ أو أن تستغفر لتجعل من 
تفكيرك سكنا مطمئنا.

نحن دائما ما نحتاج إلى بسط 
نفوذنا على انفعاالتنا احلادة، 
ذلك ألننا متى ما تركنا احلبل 

على الغارب فسنخسر ما منلكه 
من زوج صبور وأطفال بريئني 
وأصدقاء طال بهم األمل في أن 

نصبح أكثر رشدا ونضجا.
قبل ذلك كله نحن في عصبيتنا 

نخسر خاليا أجسادنا التي تتلف 
عند الغضب، ومن هنا صارت 
الوصية النبوية: »ال تغضب«.

قبل أن تنفعل

سقاية


