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ال شك أن هموم الكثيرين من املواطنني لدى 
مراجعتهم لبعض مؤسسات الدولة لن تنتهي ما 

دامت هناك بعض العقول التي ال تعرف أبجديات 
االدارة وتطويرها بأفضل الطرق وأسهلها، فمن 

الواجب حتويلها الى متحف الوزارة لتكون ذكرى 
سعيدة يحتفل بها كل عام في تلك املؤسسات 

بأن الروتني والتخلف قد مت »وأده«، وسأعرض 
موضوعني في غاية األهمية قد واجههما الكثير من 

االخوة املواطنني وحتى املقيمني أثناء مراجعتهم 
لتخليص معامالتهم.

املوضوع االول: عند مراجعتك لتلك املؤسسات 
إلنهاء معاملة خاصة بك فقد تكلم نفسك بأن 

أمورك ستكون على ما يرام، وليس مهما وجود 
»الواسطة« أمامك لتخليص معاملتك، املهم تدخل 
تلك املؤسسة إلنهاء مراجعاتك حالك حال البشر، 

ورغم االزدحام تقول في نفسك »سهاالت« وتنتظر 
دورك لفترة ليست بالقليلة، ومع وجود »األجهزة 
الذكية« أصبحت ماكو مشكلة أبدا، ورغم احلسرة 

التي تكاد على أثرها تنبط »مرارتك« بسبب 
الفوضى التي تراها أمامك، فما عليك إال أن تسوي 
روحك مو شايف شيء حلني ما يأتي دورك، وبعد 

املعاناة واالنتظار تأخذ معاملتك بفرح وكأنك 
»طالب« ساقط طوال األشهر وفجأة تكون شهادة 

نهاية العام ناجح، شلون ما تدري ويطلب منك 
املوظف عندها مراجعة »املدير« للتوقيع، وتفاجأ 
بأن املدير غير موجود ألي سبب كان، وهو حلن 

قد سمعناه في كثير من مؤسسات الدولة وأصبحت 
ماركة مسجلة، فتسأل سؤاال »بريئا« وين نائب 
املدير أو الشخص الذي يفترض أن يحل محل 

املدير فتدخل عليه لتوقيع معاملتك فيقول لك مع 
ابتسامة صفراء: ليس لدي »تفويض« بالتوقيع 

نيابة عن املدير وتقول في نفسك: ليش قاعد دامك 
غير مخول بتوقيع لن يؤدي بالتأكيد الى شرائي 

جلزيرة »الوقواق« وهنا تعود الصدمة مرة أخرى 
بأن الشهادة التي أخذتها ليست لك وهي لطالب 

يشبه اسمك وعليه فأنت ساقط بجدارة.
املوضوع الثاني: هذا املوضوع سوف أترك 

»بوفواز« وهو صديق عزيز يتحدث عن معاناته، 
ويقول: قسما باهلل بأنه كانت لديه مراجعة ويتطلب 

هذا األمر وجود امللف املوجود في االرشيف في 
تلك الدائرة، وهي غرفة يعتقد أنها من أيام »عام 

الفيل« وحتى »الفئران« تركوها ألنها أصبحت 
قدمية عليهم، املهم بعد أن قدم الورقة للموظف 

املوجود عند الشباك لتسلم ملفه، فيأتيه اجلواب 
الصاعق والذي يذكرني ببعض االفالم القدمية 

»أبيض وأسود« عندما يتلقى الصدمة فيجلس على 
كرسي قبل أن يقع عندما يقول له املوظف: امللف 
ضايع تخيل امللف يضيع دون أي اهتمام من قبل 
املوظف والذي أصبح متعودا على تلك الصدمات 

التي تعرض لها »بوفواز«، فيذهب صاحبنا 
للمسؤول ويقول له: ماذا أعمل؟ فيأتيه اجلواب: 

عليك بتجميع األوراق من جديد واهلل يعينك على 
التعب.

ما حصل هو بالتأكيد قد ملسه الكثير من القراء 
األعزاء، فلقد أصبح هناك مصطلح جديد وهو 

»النشاط الهدام« وهو ال تعمل ويأتيك كل شيء 
وانت مرتاح وأمورك طيبة، وإذا عملت وأصبح 

لديك نشاط »وشاط عمرك« نهدمك فاستريح شوي 
وارتاح، ما نبي عوار راس وشغل وتفكير.

قد يكون كالمي قد استفز بعض من لديه مثل تلك 
الفوضى من املسؤولني واملثل الذي يقول »اللي 

على راسه بطحه يتحسسها« وكنت متعمدا لذلك، 
فاملسؤولون هم أول الناس ممن يفترض فيهم أن 
ينشدوا التطوير والتفويض في كل أمر لتسهيل 
أمور العباد حتى يدعوا لهم باخلير وليس بالدعاء 

عليهم، فمثل تلك األمور ال حتتاج الى عقلية جبارة 
لتنفيذها، بل هو إجراء صادق ينهي معاناة البشر 

الذين ملوا من عدم وجود املدير وامللف ضايع، فهل 
سيأتي يوم وتنتهي تلك األسطوانة؟! 

اشتعل »تويتر« طوال يوم اخلميس بسؤال: »لم لم 
يتم صرف راتب دعم العمالة كما هو مقرر له؟!«، 

حيث انه بحسب آخر اتفاق يجب ان يتم صرفه يوم 
الـ 25 من كل شهر، إال ان هذا لم يحدث، وبدأت 

تعليقات املغردين حول التأخر، وبدأت االستفسارات 
من املغردين تنهال على صفحات البنوك احمللية 

على موقع »تويتر«، حتى ان مغردين قاموا بإنشاء 
هاشتاق #دعم_العمالة، وبدأوا »يتحلطمون« 

بسبب تأخر الراتب الذي انتظروا صرفه نهاية 
يوم اخلميس، وحتى امس اجلمعة كان املغردون 
اليزالون يتحدثون عن تلك القضية، ومما ال شك 
فيه ان فئة العاملني بالقطاع اخلاص اصبحت فئة 

منسية من قبل احلكومة، ولم تعد تهتم بها، وهو ما 
دفع بكثير من املغردين من العاملني بالقطاع اخلاص 
الى صب جام غضبهم على احلكومة، كما اتضح ان 
»الهيكلة« ال يتحمل أدنى مسؤولية عن تأخير إدراج 
الرواتب فقد أنهى الكشوفات في موعدها احملدد، وال 
البنوك تتحمل املسؤولية فلم يصلها شيء، إذن أين 

املشكلة؟! املشكلة في األصل ليست في »الهيكلة« 
وال »البنوك« بل في احلكومة التي فعال ثبت بالدليل 
القاطع انها ال تهتم أبدا بالعاملني في القطاع اخلاص 

الذي يفترض فيها ان تشجعهم.

samy_elkorafy@hotmail.com
سامي الخرافي
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دوامة التطنيش

احلكومة.. 
و»دعم العمالة«

جرس

نظرة مختلفة
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ذعار الرشيدي

ال أحتدث كأبي، وابني ال يتحدث 
كما أحتدث، وهذا املنطق هو الذي 
يسود األرض منذ نشأتها األولى، 

جيل اليوم ال يتحدث ال بلهجة وال 
بطريقة وال بأسلوب جيل األمس، 

فالتغير من جيل إلى آخر هو طبيعة 
احلياة، بل من أصل طبيعتها، وإال 

ملا حصل كل هذا التطور الذي 
نراه اليوم يلف العالم، حتى ان 
الفرد نفسه في االربعينيات من 

عمره ال يتحدث وال يفكر كما كان 
يتحدث او يفكر عندما كان في 

العشرينيات، غير ان منطق التغيير 
الطبيعي هذا ال ينطبق على الساحة 

السياسية في الكويت، معارضة 
وموالني ووزراء، فمنذ السبعينيات 

والساسة يتحدثون باللهجة ذاتها 
واألسلوب ذاته، بل والنمط ذاته في 
التفكير، بل وحتى يدورون في فلك 
القضايا املثارة ذاتها من 30 عاما أو 

أكثر.
>>>

نعم، تغيرت الظروف وتغير كثير 
من األشخاص، ولكن اللهجة 

السياسية املستخدمة واحدة، ولم 
آت بهذا التصور من فراغ، ولكن 

بالعودة الى ارشيف الصحف على 
امتداد الـ 30 عاما املاضية سنجد 
ان لغة اخلطاب السياسي واحدة، 

وأسلوب التعاطي مع القضايا 
نفسه لم يتغير، بل ان االتهامات 

املتبادلة واحدة، سواء قرأت تغطيات 
االحداث السياسية في الثمانينيات 
او في التسعينيات او فيما بعدهما 

ستجد ان اخلطاب واحد ال يكاد 
يتغير، وهو ما يجعلك تشعر بأننا 
نعيش حالة جمود سياسية مزمنة، 

بل دائمة.
>>>

املعارضة مع تبدل املواقع، واختالف 
االدوار، وتغير الالعبني الرئيسيني، 

ظلت تتحدث باألسلوب والنفس 
واللهجة ذاتها، فاملشكلة وكما يبدو 

من قراءة التاريخ السياسي على 
امتداد الـ 30 عاما املاضية ليست 

مشكلة اشخاص، بل مشكلة لهجة، 
اللهجة السياسية هي ذاتها، لذا لم 
يتطور العمل السياسي وظل كما 

هو، والدليل األكبر على ذلك هو أن 
وثيقة االصالح التي طرحت مؤخرا 
ـ وإن كانت مستحقة في كثير من 
جوانبها ـ إال أنها في اغلب نقاطها 

مطالبات قدمية سبق أن طرحت 
عالنية في السبعينيات، وكأن 

التاريخ يعيد نفسه، بل كأن التاريخ 
توقف بنا في السبعينيات.

األمر ليس في البحث عن طبقة 
سياسية جديدة، فمهما تغير 

األشخاص وتبدل الالعبون فلن 
يتغير شيء مادامت لغة اخلطاب 

السياسي واحدة.
>>>

ال حل خلروجنا من دوامة اجترار 
القضايا السياسية القدمية سوى 

املكاشفة، وذلك في أن يكشف 
اجلميع اوراقهم ويعلنوا عن 
حتالفاتهم السياسية، اما ان 

تكون املعارضة جزء من الصراع 
السياسي التحالفي الذي متليه 

املصالح، فهذا لن يزيد املشكلة إال 
تعقيدا، وسنظل نتحدث باخلطاب 

القدمي البالي ذاته، ولن يتغير شيء.

>>>
نعم، هناك اطراف في املعارضة 

ايضا ترغب في بقاء لغة اخلطاب 
السياسي القدمية حاضرة في املشهد 

السياسي، ومن مصلحتها ان نظل 
في حالة اجلمود السياسية املسيطرة.

>>>
واألهم أن تتوقف لغة املساومات 

السياسية، والتلويح بكشف نصف 
األوراق، والبدء في كشف كل شيء 

للرأي العام، إما ذلك وإما سنظل 
أسرى لدوامة ال تنتهي من املشكالت 
السياسية التي نعيشها منذ 30 عاما.

>>>
البعض وألنه ال يقرأ التاريخ 

السياسي كامال، يعتقد مثال ان ما 
يحدث اليوم هو كارثة سياسية 

بكل املقاييس، ولكنه لو قرأ التاريخ 
السياسي على امتداد 30 عاما لعلم 

ان الكوارث السياسية لدينا موجودة 
وحاضرة في كل العقود املاضية 

وبدرجات متفاوتة، الصراع هو ذاته 
واللغة هي ذاتها، وإن تبدل الالعبون 

وتغيرت األسماء.

املكاشفة.. 
أو ال شيء آخر!
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عبد المحسن المشاري 

يا سادة يا كرام، عذرا وعفوا، بعد 
ان اختلط احلابل بالنابل، وزاد 

الصخب واصبح االمر كأنه زمبليطة 
وزيطة وهيصة، ملاذا اصبحنا نشعر 

فجأة بأن بعض الوظائف قد آلت 
الى أشخاص غير مناسبني؟ وكيف 
اصبح الفشل سمة جل من يتولى 

منصبا؟ وباألحرى ملاذا اصبح اغلب 
الذين يشغلون األماكن املناسبة 

غير مناسبني وال مؤهلني وال حتى 
قادرين على استكمال املسيرة 

بشكل يليق باملرحلة؟
الكويت كانت وستبقى دائما 

رحما قادرة على إجناب أشخاص 
محترمني ذوي رؤية وفكر مختلف، 

تعودنا طويال ان يكون هناك وجهان 
لعملة واحدة ورمبا يكون هناك 

طريقان لنفس الهدف او مبرران 
لنفس السبب، اذن تتعدد الوجوه 

والعملة واحدة. تقول الدكتورة رشا 
سمير: احلب والعذاب وجهان لعملة 

واحدة، أميركا وإسرائيل وجهان 
لعملة واحدة االخوان والسلفيون 

وجهان لعملة واحدة، الفوضى 
والعنف وجهان لعملة واحدة. نريد 
مسؤوال يتنقل بني الناس وزياراته 

ال تنقطع الى شتى املواقع واالماكن 
بني الناس، يقذف بنفسه بني االمواج 

لينقذ غريقا من دون ان ينظر أو 
يحسب ما الذي ينتظره، ينظر بعني 

ثاقبة الى عمق البحر ويصمم على 
االنقاذ متوكال على اهلل سبحانه، 
وليكن على يقني من النجاح ألنه 
قفز الى املاء وسط أمواج هادرة، 
وليصمم على النجاح ويكون مع 

الشعب عينه في عينهم يالمسونه، 
يقرأون عينه، يسمعون أنفاسه 

ويحللون كلماته فقد شبعوا كالما 
وحديثا، ويجب على املسؤول ان 

يكون خفيف احلركة ويتواجد بني 
الناس في كل مكان صبحا وليال، 

يظهر كما السهم النافذ أليست 
الكويت محتاجة مرحلة انتقالية 

لترجع لؤلؤة اخلليج؟
وحتى يشعر الشعب باألمان يجب 

ان تفكر احلكومة في العمل والبحث 
عن العيوب ومحاولة االصالح 

فالدأب واإلصرار يجعالنهم كتلة 
واحدة تتحرك من اجل الكويت، 
ومن هنا يبدأ الناس رحلة هدوء 

في انتظار تفعيل ما دار بينهم 
وبني مجلس وزرائهم في محادثات 
ومحاورات شعب يستاهل مسؤوال 

يقول لهم اعطوني الثقة وضعوا 
أياديكم في أيادينا ليكتمل البناء 
وتقوم العمارة والعمارات، دعونا 

نعمل وتعمل حتى نكسب وتكسب 
وحتصل على العيش واحلرية 

والعدالة االجتماعية ومعها الكرامة 
االنسانية.

الناس شبعوا 
كالماً وحديثاً

يا سادة يا كرام

kalematent@gmail.com
هيا علي الفهد 

في السابق كان مجال اإلشاعة األوحد 
هو عالم الفن.. رمبا نتقبله ذلك ألن 

الفنانني يقعون حتت الضوء وفي 
دائرة االهتمام، إشاعات طريفة غالبا 

ما تتعلق بزواج أو اعتزال ذلك ألن 
األنفس كانت جميلة، فاإلشاعات 

التي ينشرها بعض الفئات هي أيضا 
جميلة وطريفة فتضحك البعض 

وتصيب البعض اآلخر بالغيرة حني 
تتعلق تلك اإلشاعة بفنان مرغوب أو 

فنانة محبوبة.
مع تغير كل شيء في حياتنا لألسف 

لألسوأ تغيرت أيضا اإلشاعات، إذ 
أخذت لونا غامقا بعض الشيء يدل 

على نوايا سيئة وألصحابها أغراض 
أخرى، املوت ليست دعابة يتطرف 

بها البعض، املوت يظل مخيفا 

ألصحابه، ليس سهال أن تنشر 
إشاعة عن ممثل وجتلس متفرجا 
قائال ماذا سيحدث، إن كنت حتب 

هذا الفنان وتريد معرفة مكانته عند 
جمهوره أو تكره هذه الفنانة وترغب 
في موتها وإحلاق األذى بها، لكن هل 

فكرت قليال.. ما حال أم لو سمعت 
بإشاعتك؟ كيف سيتصرف االبن 
إن وصل إليه خبر وفاة أبيه؟ ما 

إحساس االبنة أو األخت أو األخ؟ ماذا 
لو تعرض أحد هؤالء حلادث مروري 

بعد السماع؟ أو جلطة تصيب 
أحدهم؟ أو انفعال يرفع ضغطه، ذنبه 

سيكون عالقا بك في حياتك وبعد 
مماتك، ذنب ستعاقب عليه عاجال أو 
آجال، أال يفكر هؤالء تفكيرا سليما 

حني ينشرون مثل تلك اإلشاعات؟ ال 

أعتقد أن في األمر طرافة.
لألسف، كعادتنا دائما، نستغل 

التكنولوجيا استغالال بالصورة 
اخلاطئة، فمع انتشار وسائل 

التواصل االجتماعي استغل ضعاف 
النفوس تلك الوسائل بصورها 
القبيحة املشابهة لقبح نواياهم 

ودواخلهم، املوت خسارة وخوف، 
أنت لست اهلل حتى تصدر نهاية 
شخص حي، وأنت لست املشرع 

حتى حتكم عليه باملوت.
أنت مسلم تدرك العقاب والثواب، إن 
لم يكن هناك عقاب مشرع بالقانون 

فهناك عقاب من ال تغفل عينه 
وال تنام، مع فرحنا بوجود قانون 
اجلرائم االلكترونية إال أنه بحاجة 
ملزيد من القوة والتفعيل، انتشرت 

قبل أسابيع وفاة الفنانة القديرة حياة 
الفهد وقبلها بأشهر سعاد عبداهلل 

وأخيرا جاسم النبهان.. 
ماذا ينتظر ناشرو اإلشاعات؟ 

هؤالء الذين غرسوا الفن اجلميل 
في حياتنا، هؤالء الذين رفعوا 

الفن الكويتي أوال وأخذوا بيد الفن 
اخلليجي ثانيا، لألسف أن يصل 

البعض ملستوى متدن من األخالق 
فهذ امر مؤسف ومرفوض، وهناك 

إشاعات تنتشر حتى في مجال 
العمل..

اشاعات ال ينشرها إال قليلو اإلميان 
وقليلو األخالق..

دور الباقية أال يعملون عليها مبزيد 
من النشر حني يدفنوها حاملا تصل 

إليهم.

إشاعات

كلمات


