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ذعار الرشيدي

اإلبعاد 
والدستور واإلذاعة
عودة على بدء ما ذكرته 

في مقاالتي على مدار 
ثالثة ايام منتقدا أمر قرار 

اإلبعاد اإلداري ضد أي 
وافد دون متكينه من حق 

التقاضي، وجدت أمرا 
مهما فيما يتعلق بوجود 

»اإلبعاد اإلداري«، وهو أن 
إجراء كهذا وكما أوضح لي 

أحد الزمالء أن البلد فيه 
قانونان، األول للمواطنني 
والثاني خاص باألجانب، 

وهذا أمر ال يجوز كما 
ذكرت ويخرق القانون بل 

الدستور وكل األعراف.
هل يجوز أن يكون لدينا 

قانونان؟ بالطبع ال، ألن في 
هذا قمة العنصرية.

>>>
ذكرت في مقال سابق لي 

ايضا أنني سأستعرض 
قصصا توثق شكل املفسدة 

التي ميكن أن تنتج عن 
إطالق، ووجدت أن محاميا 

واحدا استعرضت معه 
قضية قرار االبعاد اإلداري 

أنه لديه في مكتبه أكثر 
من 5 قضايا مت استغالل 

االبعاد اإلداري بطريقة 
ملتوية لالنتقام من شريك 

وافد، وكلها متت ببركة 
االبعاد اإلداري وبطرق 

ملتوية ال تليق بالبلد، وأن 
جميع الوافدين اخلمسة 
مت ظلمهم، أنا هنا حتما 

ال أدعو أي جهة للتحقيق 
في تلك القضايا خاصة أن 

بعضها منظور أمام القضاء 
والذي سينصف أصحابها 

ممن ظلمهم، لكن طلبي 
هنا من أعضاء مجلس 

األمة أن يثبتوا حقا أننا بلد 
إنساني وأن يقوموا بعرض 

مقترحات تغير قانون 
إقامة األجانب، فال يعقل أن 
قانونا يعمل في البلد منذ 
نحو نصف قرن ولم يتم 
تغييره أو تعديله أو حتى 

إدخال تعديالت عليه جتعله 
أكثر إنسانية مما هو عليه 

اآلن.
>>>

في ندوة جمعية املهندسني 
التي شاركت فيها بجانب 

د.علي الزعبي والزميل 
سعد املعطش واحملاميني 

محمد ذعار العتيبي وحمود 
الكليب، قال املعطش خالل 

كلمته: »أمر غريب جدا وهو 
أننا البلد الوحيد في العالم 
الذي تريد حكومته تغيير 
وتنقيح الدستور والشعب 

يرفض، بينما في كل بلدان 
العالم الشعب يريد تغيير 

وتنقيح الدستور واحلكومة 
ترفض«، واحلقيقة أن معه 

احلق في هذا فنحن من 
ابتكر جملة »إال الدستور« 
وآمن بها وصدقها وسار 
بها سير الركبان دون أن 

نعي، نعم يجب أال نثق 
في احلكومة في كل قانون 

تنوي اقتراحه أو تقدميه 
ولكن من باب أولى أيضا 

أال نعتبر أن كل ما تأتي به 
احلكومة شيطاني النية.

>>>
توضيح الواضح: كل الشكر 

والتقدير واحملبة للقائمني 
على محطة الغناء العربي 
القدمي، فالقائمون عليها 

وإن كانوا يقدمون أغنيات 
قدمية وتراثية إال أن طريقة 

العرض والبرامج التي 
تبث عبر تلك احملطة على 

درجة عالية من االحترافية 
جعلتها من بني أهم احملطات 

اإلذاعية في الكويت جذبا 
للمستمعني رغم املنافسة 
الشديدة، القائمون عليها 

وال شك محترفون بل 
ويتمتعون بذائقة موسيقية 
خطيرة، ال أعرفهم ال أعرف 

أسماءهم، ولكن الشكر 
أقدمه بدءا من وكيل اإلذاعة 

الشيخ فهد املبارك إلى 
مدير احملطة إلى مسؤوليها 
ومراقبيها ورؤساء األقسام 

بها حتى أصغر فني.
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ابتسام محمد العون

شيخة العصفور

رحلت السنة الفائتة بكل تفاصيلها، 
بأفراحها وأحزانها، بإجنازاتها 

وإخفاقاتها، ودعتنا مفعمة مبشاعر احلب 
واحلزن واألسى، ومضت بزخم من 

التطلعات والنجاحات والسقطات.
حيث طوت السنة املاضية صفحاتها 

بعد مضي 360 يوما من أعمارنا، فلذلك 
نحن نحتاج إلى وقفة جادة مع أنفسنا 

وسؤالها هل نحن كنا موفقني في 
استغالل أوقاتنا؟ 

من املؤكد أن الناس يختلفون في 
استثمار أوقاتهم واستغالل امكانياتهم، 

السعيد من احترف في إدارة حياته 
وأبدع في حتقيق طموحاته، والتعيس 

من ضيع حياته في دوامة التسويف 
وركن إلى ناصية العجز والكسل 

وتسربل برداء الفشل.
لقد خلقنا في هذه احلياة لهدف جليل 

وهو عبادة اهلل عز وجل وعمارة األرض، 
ولتحقيق هذا الهدف الرفيع نحتاج إلى 
التخطيط ووضوح الرؤية وعلو الهمة.
فقد أثبتت دراسات أميركية أن نحو 

واحد من كل ثالثة يخططون لتطوير 
ذواتهم وحتسني حياتهم، لكن الواقع 

يثبت عكس ذلك، حيث ان نسبة بسيطة 
تعمل على تفعيل وتطبيق تلك اخلطط، 

فنحو 75% منهم يتشبثون بأهدافهم ملدة 
أسبوع على األقل فيما يلتزم نحو %46 
منهم باخلطط ملدة ستة أشهر فقط مما 
دفع باخلبراء إلى حتديد أهداف يحدث 

االلتزام بها أثرا جليا على صحة اإلنسان 
وحياته.

وعلى رأس هذه القائمة هدف إنقاص 
الوزن، وهو هدف يحرص عليه 

الكثيرون، إال أن إنزاله على أرض الواقع 
يحتاج إلى رغبة وإصرار واتباع حمية 

مناسبة، إلى جانب دعم األهل واألصدقاء 
وخاصة في األوقات الصعبة، فقد أثبتت 
األبحاث أن من ميلك عالقات اجتماعية 

وطيدة يعيش حياة سعيدة ويتمتع 
بلياقة جسدية ونفسية عالية، ففقدان 
العالقات االجتماعية يعتبره الباحثون 
أشد خطورة على اإلنسان من السمنة 

والتدخني.

عالوة على ذلك يدعو املتخصصون إلى 
ممارسة املشي والرياضة فهما كفيالن 
بحماية اإلنسان من الضغوط احلياتية 
املسببة للقلق وأمراض القلب وغيرها 

من األمراض النفسية واجلسمية.
وملزيد من االستمتاع باحلياة ينصح 

أهل االختصاص باالنخراط في العمل 
التطوعي ومساعدة اآلخرين ملا له من 

أثر عظيم في حتسني جودة احلياة.
وديننا اإلسالمي يؤصل هدف العمل 
التطوعي والسعي في قضاء حوائج 

الناس ملا له من أثر كبير وواضح في 
متاسك وتعايش أطياف املجتمع حتت 
ظالل أجواء صحية وعالقات حميمية.

وهناك الكثير من األهداف الصحية 
والعادات اإليجابية ال يتسع املقام في 

هذا املقال لذكرها مثل اإلقالع عن 
التدخني واإلكثار من النوم وخاصة 
النوم الليلي والسفر.. وغيرها من 

األهداف. 
بالتخطيط والتطبيق نشهد بأن كل عام 

جديد والصحة حديد.

كثير ما تتوارد عبر برامج التواصل 
االجتماعي جمل مثل »زمن الطيبني«، 

»جيل اليوم صعب«، »هذا اجليل مختلف 
عنا«، ان كل حقبة زمنية تتغير عن 

سابق عهدها تبعا للمتغيرات اجلديدة 
فتشكل السلوك اإلنساني، على سبيل 

املثال »التكنولوجيا« أراحت سبل احلياة 
ولكنها جعلت من احلياة أكثر تعقيدا 

وتكليفا وتطلبا، وكلما زادت املنتجات 
التكنولوجية زادت التكاليف واملتطلبات، 
ولكن اإلنسان هو اإلنسان ال يتغير عبر 
الزمان، وإمنا يحتاج إلى التقنني والضبط 

والفكر السليم ليتفادى صراع النفس 
لهواها.

ومن أجمل تلك القواعد املتبعة التي 
جتعل زمن الطيبني يستمر »قواعد 

وقوانني منهج الدين اإلسالمي« املتوافقة 
مع كل عصر وزمان، مع جميع الفئات 
البشرية واختالف ثقافاتهم »سبحان 

اهلل«، فالبساطة والهدوء االنفعالي واملبدأ 
والفكر السليم، كفيلني بخلق أرقى 

األجيال عبر األزمان.
تلك كانت مقدمة للدخول إلى واقع 

األسرة اليوم ودورها بالتنشئة، فلو 
تأملنا قليال لوجدنا الصراخ الدائم 

واالنفعاالت احلادة، اإلهمال وتنفيذ 
املتطلبات دون أدنى فكر أو تقنني، 

انشغال اآلباء واألمهات، االتكال على 
العمالة املنزلية في األعمال الوالدية، 

النصائح املتناقضة مع سلوكيات 
الوالدين، والنصائح غير املجدية تبعا 

لطريقة تلقينها.
ولرمبا األسرة تعتني بأبنائها بشكل جيد، 

ولكنها »ال تربي«، فالتربية والتنشئة 
تقوم على أسس متواضعة من خالل 
املالحظة والتلقني االيجابي، باالحتواء 

العاطفي املتزن، والهدوء االنفعالي لدى 
املربي.

فالصراخ واالنفعال واإلهمال مقابل 
العطايا الباهظة الثمن تعبير من الوالدين 

عن حبهما وتأنيب ضميرهما، يخلق 
جيال قاسيا ال اخالقي اتكالي فوضوي ال 
قيم وال سلوكيات محترمة ضعيف الدين 

ولرمبا منحرف، وهذا ما نالحظه على 
الساحة االجتماعية اليوم ويكون محض 

انتقاد وشكوى الكثير.

كذلك ومن جانب مهم، لهو اآلباء 
واهتمامهم باملناسبات بشكل مكلف 
ومبالغ وجعلها من األساسيات في 

حياتهم، دون فكر إسالمي ومبادئ يصر 
عليها املربي ويقوم بها في حياته وحياة 

أبنائه، وعلى سبيل املثال االحتفاالت 
القائمة برأس السنة، والطقوس املستمدة 

من الغرب، حترص عليها الغالبية 
العظمى من الناس، مع تشجيع األبناء 

على ذلك، والسؤال: أين اجلانب الديني 
الثقافي األصيل، القائم على بناء نفسيات 
حضارية راقية؟ فالدين ليس فقط بصالة 

واجبة تؤدى فقط، وال صيام شهر 
رمضان فقط، وإمنا فكر متأصل باألفعال 
واألقوال أتى ليبني شخصية فرد مسلم 

قوي راق صاحب مبادئ قادر على 
عمار الكون، مستبعد ضعفه واستعماره 
الفكري ونومه ليجعل من أمته أمة نائمة، 

من خالل االنشغال بامللذات والشهوات 
واتباع النفس هواها، إن أبناءنا جواهر 
وكنز يستثمر ملستقبل أفضل، فالعيب 

ليس باجليل احلالي الصعب، وإمنا العيب 
واقع على جيل الطيبني.

كل عام جديد 
والصحة حديد

جيل الطيبني 
وجيل األشرار

نظرة ثاقبة

علوم أسرة

تناولت التصريحات الصحافية ملسؤولني بالدولة في 
اآلونة األخيرة تهديدات باإلبعاد اإلداري للوافدين في حالة 

مخالفة األنظمة والقوانني التي تفرضها، منها ما يتعلق 
ببلدية الكويت واآلخر يتعلق بوزارة التربية وقبلهما وزارة 

الداخلية، وان اختلفت املسببات، ولكن كل التصريحات 
تتفق على إشهار سالح االبعاد اإلداري بوجه املخالف 

من الوافدين وزرع اخلوف في أنفسهم مما يولد شعورا 
سلبيا وانعكاسا سيئا ولنا في ذلك وقفة، أوال ان االبعاد 

اإلداري منوط بوزارة الداخلية ومن صميم صالحية وزير 
الداخلية وفقا للقانون وال يخضع للقضاء وال ميكن الطعن 
فيه، ولها صالحية واسعة جدا إلبعاد الوافد املخالف إداريا 

بناء على عرض من اجلهات األمنية وفقا ملبررات تؤيد 
طلب االبعاد وهذا هو املفترض دون املرور على حتريك 

الدعوى اجلزائية في حاالت املس بأمن واستقرار املجتمع 
في إطار احملافظة على النظام العام، ثانيا على الرغم من 
تلك الصالحية املطلقة لوزير الداخلية فإن ما يتخذ من 

إبعاد إداري يتم وفقا للمصلحة العامة التي تراها وزارة 
الداخلية، ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة وحتليل اإلبعاد 
اإلداري، ولكن تلك التصريحات غير املنطقية للمسؤولني 
وحشر أنفسهم مبوضوع اإلبعاد اإلداري كعقوبة للوافد، 

من هنا فإنه يجب على الوزراء واملسؤولني في اجلهات 
احلكومية ان يعلموا ان التلويح باإلبعاد اإلداري هو خارج 

عن اختصاصهم وال يتم اعتباطا أو مبجرد اإلعالن عن 
ذلك كأداة تخويف دون أن يدركوا عواقب ذلك أو االعتقاد 
بالتضامن الوزاري في تنفيذ رغباتهم في استخدام اإلبعاد 

اإلداري من قبل وزير الداخلية، حيث انه يفترض على 
هؤالء املسؤولني العمل على تطبيق القانون واللوائح 

سواء في بلدية الكويت أو وزارة التربية أو غيرها من 
املؤسسات احلكومية مبا متلكه من نظم وقوانني ولوائح 
وما حتتويه من عقوبات إدارية تتعلق على سبيل املثال 

باملدرس بفصله أو أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه أو بلدية الكويت بتوقيع 

الغرامات أو اإلحالة للقضاء لتأخذ املسار القانوني لها، 
نعم هذا هو األسلوب احلضاري الذي يجب على الوزراء 

االقتداء به بدال من التصريحات التي تسيء إليهم أوال 
ولقدراتهم اإلدارية على االلتزام بتطبيق اللوائح، ذلك النهج 

لألسف الذي يسيء لسمعة الدولة من ان االبعاد اإلداري 
وليس القضائي هو السبيل لتطبيق القانون بالكويت، 
وهذا ما رأيناه من ردود أفعال سواء ما يتم نشره في 

الصحف أو عبر وسائل االتصال االجتماعي من سخرية 
جتاه تلك التصريحات، فأين دولة القانون التي نتباهى 
بها أمام العالم إذا كانت هذه تصريحات كبار املسؤولني 
بالدولة؟! وكل ما نأمله هو تقنني تلك التصريحات وأن 

يركزوا على تفعيل القانون وتطبيق اللوائح دون اخلوض 
فيما ال يعنيهم، وهذا ما نأمله.

بعد رفع الدعم احلكومي عن مادة الديزل »ولعت« أسعار 
املواد اإلنشائية بحجة ارتفاع أسعار الديزل.

بعد تذمر املواطنني الذين يقومون ببناء منازلهم في 
مناطقهم اجلديدة على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء 

من قبل الشركات بشكل غير مقبول وغير منطقي.
جاء هنا تصريح وزير التجارة والصناعة د.عبداحملسن 
املدعج مؤكدا أن »ارتفاع أسعار مواد البناء غير مبرر إذ 
إن رفع الدعم احلكومي عن الديزل ال يشمل الشركات 

واملصانع احمللية، كما أكد على تكثيف حمالت تفتيشية 
على السوق احمللي لرصد ارتفاع األسعار املصطنعة في 

بعض مواد البناء واإلنشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم 
احلكومي عن مادة الديزل«.

أود أن أعلق على هذا املوضوع الذي أصبح حديث 
الشارع خالل اليومني املاضيني على اعتبار أن املواطن 

هو األكثر تضررا من هذا القرار الذي جاء دون أي 
دراسة لألسف.

سؤالي لوزير التجارة إذا كان رفع الدعم احلكومي 
عن الديزل ال يشمل الشركات واملصانع فإنه يعني 

أنه يشمل من ميلكون وسائل نقل من نوع السيارات 
الثقيلة.. ما هو املبلغ الذي ستوفره احلكومة نتيجة 
قرارها لطاملا الشركات واملصانع خارج احلسبة؟ ال 

أعتقد أن الرقم سيكون فعاال لتوفيره في خزينة الدولة.
وإذا حسبناها بشكل موضوعي، تأكد متاما أن املواطن 

البسيط السيما من الذين يقومون ببناء منازلهم في تلك 
الفترة هو من سيدفع ثمن قراركم بشأن رفع أسعار 

الديزل، ألن بالنهاية وسائل النقل التي تعمل على مادة 
الديزل ستزيد أجرتها وستعوض االرتفاع من كيس 

املواطن الغلبان الذي سيجد نفسه مجبرا على حتمل 
خطأ لم يرتكبه، واألمر اآلخر واألهم هنا:

ملاذا بعض الشركات انتفضت برفع أسعار البناء 
واإلنشاء رغم أنها غير متضررة من قرار رفع أسعار 

الديزل وأصبح املواطن ضحية استغاللها؟ 
باختصار يا معالي الوزير ألن تلك الشركات منذ زمن 
بعيد أمنت العقوبة فأساءت التصرف، مبعنى أكثر دقة 

يا معالي الوزير وجدت الرقابة نائمة بالعسل أو باألحرى 
منعدمة متاما.

يا معالي الوزير، صرحت بأنه ستتم محاسبة الشركات 
التي رفعت أسعار مواد البناء رغم أنها غير متضررة 
وال يشملها قرار رفع أسعار الديزل، نقولها لك بكل 
أمانة أمامك فرصة لتثبت حسن نواياك جتاه تطبيق 

القانون على كل الشركات التي خالفت القانون خاصة أن 
هناك آالفا من املواطنني ينتظرون حتركك ألنهم يعانون 
من فوضى ارتفاع أسعار البناء التي ستزيد تكلفة بناء 
قسائمهم ألكثر من عشر آالف دينار األمر الذي يعتبر 
فوق طاقتهم وقد تتوقف عملية بناء قسائمهم، مادامت 

األسعار مرتفعة، وجناحك يكمن في عودة األسعار 
لطبيعتها، ننتظر ونراقب موقفك.

>>>
منطق: من الطبيعي وفي كل العالم ونراها اليوم كمثال 

في السعودية، بعد انخفاض أسعار النفط انخفضت 
مواد البناء واإلنشاء إلى 40% فضال عن املواد 

االستهالكية التي مصنعيتها تتمثل في مشتقات النفط 
أيضا انخفضت، إال هنا في الكويت زادت وزاد معها 

التذمر والغضب الشعبي.
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بالرغم من كون قرار رفع الدعم عن الديزل 
والكيروسني يعتبر قرارا مستحقا ومنذ 

زمن بعيد، إال أن حكومتنا الرشيدة طبقته 
دون أن تتخذ أي إجراءات احترازية حلماية 

املجتمع وخصوصا الطبقة الوسطى من 
تبعاته واستغالل التجار اجلشعني.

فاحلكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن 
الديزل والكيروسني في أكتوبر أو نوفمبر 

املاضي، واملفترض أن تقوم احلكومة 
بتكليف أجهزتها املعنية مبراقبة الوضع 
القائم قبل تطبيق رفع الدعم من دراسة 

األسعار وحتديد القطاعات التجارية التي 
ستتأثر، ومعرفة كلفة الزيادة املتوقعة على 

اخلدمات والقطاعات التي ستتأثر برفع 
أسعار الديزل والكيروسني.

وحتدد لهذه القطاعات الزيادة على األسعار 
بحيث تكون الزيادة باملعقول ومبا ال يثقل 

كاهل املواطن.. هذا ما يفترض ان يكون 
على أقل تقدير وهناك إجراءات أخرى 

بالتأكيد يعرفها املختصون كثيرة وأهم 
وأجنع، واحلكومة لديها جيش جرار من 

املختصني في كل املجاالت دائما ما تهملهم 
رغم كلفتهم على املال العام.

وكان من املمكن أن تسيطر على الوضع 
سيطرة تامة قبل تطبيق قرار رفع الدعم 
عن الديزل والكيروسني، ولكن احلكومة 

كعادتها دائما تفتقد الرؤية املستقبلية وال 
تعرف كيف تستخدم العقول التي متأل 

وزاراتها ومؤسساتها بل وحتى مبنى 

مجلس الوزراء، فتصدر القرار فيكون 
سيئا حتى لو كان صائبا ومستحقا فإنها 
بسوء تطبيقها وإدارتها وعدم استعدادها، 
حترقه وتعدم منفعته للوطن واملواطنني! 

فهي تطبق وتنتظر ردة الفعل الشعبي 
فإن كانت قوية ومنتظمة وفعالة تراجعت، 

أما إن كانت حتت السيطرة، خصوصا 
أن هناك مستفيدين من هذا القرار 

وسيحققون منه فوائد جمة، ثبتت بغض 
النظر عن ضرر أو فائدة املجتمع منه.

ولتوضيح حجم الضرر على املواطن، فعلى 
سبيل املثال ال احلصر الرمل املغسول كان 
سعره 40 دينارا صار 70 دينارا، الطابوق 

األسود كان 110 دنانير صار 160، نقل 
االنقاض كان 20 دينارا صار 45 دينارا. 
يعني زيادة فاحشة من قبل البسطاء من 
أصحاب شاحنات النقل ألنهم استرشدوا 
بأسياد سوق اإلنشاءات وهم بعض جتار 
االسمنت في تسعير الزيادة.. فقد زادت 

بعض شركات االسمنت أسعار اخلرسانة 
اجلاهزة على املتر 3.5 دنانير، مبا يعني ان 
شاحنة اخلرسانة التي تسع 9 أمتار سعروا 

زيادة رفع الدعم عن الديزل 31.5 دينارا، 
وإذا افترضنا سعة خزانها 80 ليترا فإن 

فرق زيادة رفع الدعم بلغت 9 دنانير فقط 
وهي تكفي أليام ولعدة نقالت وليس نقلة 

واحدة. 
إال أن شركات اخلرسانة زادت السعر 

إلى 31.5 على كل نقلة وهذه زيادة 

استغاللية جشعة للموقف وليست زيادة 
جلبر ضرر، فلو قامت احلكومة بدراسة 

األوضاع واألسعار قبل تطبيق القرار 
وحددت الزيادة مبا يتناسب مع الزيادة 

بأسعار الديزل والكيروسني ملا حدث 
ما حدث وما حتركت وزارة التجارة 

»وأخشى انه بعد فوات األوان« لتحريك 
دعاوى قضائية ستكون فاشلة ألنها 
ستكون خالية من الدراسة وباملقابل 

هناك بالفعل زيادة بالتكاليف وستكون 
ثابتة أمام القضاء، واحلكومة ال تدري كم 

كلفة الزيادة؟
بيد ان املشكلة الكبرى ان هذه األسعار 

كانت في بداية السنة اجلديدة واستقبلها 
إخواننا وأهلنا الذين يقومون ببناء بيت 

العمر بالصدمة، وبدأت املشاكل تدب 
بينهم وبني املقاولني، فقد أفادني أحد 
اإلخوة من املقاولني بأن زيادة أسعار 

املواد اإلنشائية ستزيد تكاليف بناء بيت 
مكون من دورين مببلغ بني  20 و25 
ألف دينار، وإخواننا وأبناؤنا يبنون 

بيوتهم بعد ان وضعوا ما وراءهم 
ودونهم واستدانوا، باختصار انهم 
بالفعل في وضع ال يحسدون عليه، 

كان اهلل في عونهم والسبب حكومتنا 
الرشيدة، بتسيبها وعدم إحساسها 

باملسؤولية امللقاة على عاتقها فأوقعت 
كارثة على قطاع مهم من قطاعات الشعب 

الكويتي الكرمي.. فهل من مدكر؟

قرار مستحق 
طبقته احلكومة 
بكل السوء

رؤى كويتية


