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صالح الساير

حتية
 لبريطانيا

اخلراف 
ال تقرر االنتظام

اطلعت على قانون املرور 
البريطاني وقد أعجبتني 
قوانينهم فهم ال ميلكون 

تأمينا ضد الغير، بل تأمني 
واحد يتكفل باملدعوم وإصالح 

األضرار، ولكن هذا التأمني 
يرتفع في كل مرة في حال 
تكررت احلوادث ففي املرة 

األولى يرتفع 30% وهكذا حتى 
يصل إلى 100%  وبعدها متنع من 
قيادة السيارة، فبنظرهم تكرار 

احلوادث يعني أنك إنسان 
مستهتر وليس من األمن أن 

تقود السيارة.
والقانون اآلخر الذي أعجبني 
يخص التاكسي فإن أردت أن 

تستخرج رخصة قيادة تاكسي 
فهم ال ميانعون ولكن بشرط أن 
تكون إنسانا منتجا وهناك دخل 
من التاكسي فأنت مجبر بشكل 
سنوي على أن تقدم لهم كشفا 

عن كمية الوقود املستهلكة 
ودخلك السنوي من وراء عملك 
بالتاكسي طبعا، فإن وجدوا أن 

هناك دخال وربحا قاموا بتجديد 
الرخصة، وإن وجدوا العكس 
فإنهم يعطونك فرصة واحدة 

لتحسني وضعك أو يسحب منك 
الترخيص فأنت بنظرهم إنسان 
غير منتج وال تساهم في خدمة 

اقتصاد البلد.
هذه القوانني جيدة، ومن املفيد 

تطبيقها في بالدنا بدل من 
زحمة الشوارع وكثرة احلوادث 

وقلة التنظيم.

اإلنسان كائن عاقل، يفكر 
ويتخيل ويحب ويكره ويخاف 
ويحلم. ومن الثابت املعلوم أن 

األفكار واألخيلة وسائر املشاعر 
اإلنسانية وأسبابها وأشكالها 
وقوتها وضعفها تختلف بني 

البشر. لهذا ميكن القول انه لكي 
تكتمل صفة اإلنسانية ال يكفي 

ان يكون املرء عاقال ويفكر 
ولديه مشاعر كاحلب والكراهية 
واخلوف ونحو ذلك، بل ينبغي 

ان يكون )متفردا( في تلك األفكار 
واملشاعر، فذلك شرط ملزم ال 

تستقيم آدميتنا من دونه.
> > >

اخلراف ال متشي قطعانا ألنها 
قررت االنتظام بل ألنها كائنات 
مبرمجة، ال خيار لها وال قرار، 
وعاجزة عن التفرد، مثلها مثل 

مجاميع األسماك وأسراب الطيور 
وسائر البهائم التي تتشابه حد 

التطابق وال يختلف واحدها عن 
اآلخر بعكس البشر. فاالختالف 

الناجت عن التفرد صفة آدمية، 
لذلك من الطبيعي أن يكون 

اإلنسان اآلخر مختلف عنك، ومن 
املنطقي أن يكون االعتراف بهذا 
االختالف واحترامه ناموسا ثابتا 
بني البشر، وإال لن تستمر احلياة 

على وجه هذه البسيطة.
> > >

كلما آمن املرء بحتمية وأهمية 
وجود األخر املختلف )عرقيا 

ودينيا ومذهبيا وفكريا 
واجتماعيا.. الخ( واحترم هذا 

االختالف، اقترب املرء أكثر من 
آدميته، وكلما اشترط الشخص 
تطابق اآلخر معه كشرط لقبوله 

واحترامه اضطربت إنسانيته 
بسبب عدم اكتمالها. وفي عبارة 

اخرى ميكن القول ان شرعية 
وجودي اإلنساني تكمن في 

وجود اإلنسان اآلخر املختلف 
عني، أما إنكاره أو عدم احترام 

خصوصيته فإنه إنكار لذاتي 
أنا وتأكيد على عدمها، ونقص 

صيرورتها.
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خالد العرافة 

هادي بن عايض 

جنحت البلدية في مقاومة األمواج 
بتطبيقها للقانون بعد أن شاهدت التعدي 

بالعني في مختلف املناطق السكنية.
البلدية هذه املرة جادة في تطبيق القانون 

بعد أن جنحت في إخالء العديد من املنازل 
التي تؤوي عزابا في السكن اخلاص، حيث 

اجتهت مباشرة إلى مخالفات البناء التي 
مضت عليها سنوات طويلة في متدد لم 

جتد من يردعها بسبب جتاوز البعض من 
املسؤولني في البلدية بسبب االستثناءات 

التي متنح بطريقة أو بأخرى، ولكن 
هذه املرة البلدية بجهود وزيرها النشط 
عيسى الكندري، ومديرها العام م.أحمد 
املنفوحي حمرت العني على املتجاوزين 
وطبقت القانون دون محاباة أو خوف 

من التهديدات التي تنطلق من هنا وهناك 
لوقف تطبيق القانون على املخالفني 
بنسب البناء في السكن اخلاص بعد 

التشوه العمراني لبعض املناطق، فهناك 
منازل من دورين وأخرى من 4 أدوار 
وتصل إلى أكثر من ذلك بسبب غياب 

اجلانب الرقابي 

الكل يعلم أنه ال يتم إيصال التيار 
الكهربائي إلى املنازل التي هي قيد اإلنشاء 
أو التي حتتاج إلى توسعة وترميم إال بعد 
التدقيق عليها من قبل املراقبني بالبلدية 

وبعدها يتم منحها التيار الكهربائي.
الكندري واملنفوحي طبقا القانون وكسبا 
تأييد الكل دون متييز، ونحن نشد على 
ايديهما في تطبيقهما للقانون الذي أعاد 

الهيبة إلى البلدية، إال أننا بحاجة إلى 
نفضة كبيرة على مختلف املستويات 

والتي نتمنى أن نشاهدها في عصر هذا 
الثنائي املتميز.

رسالة ابعث بها إلى الوزير ومدير عام 
البلدية بعد ما مت تطبيق القانون بحق 

املخالفني لنسب البناء في السكن اخلاص 
من املواطنني ومت قطع التيار الكهربائي 

أو إزالة املخالفة املوجودة في السكن فإنه 
يجب أيضا طلب ملفات جميع املنازل 

املخالفة ومحاسبة املوظفني واملسؤولني 
الذي سمحوا بهذا التعدي وهم يعلمون 

جيدا أن هناك لوائح خاصة ونسبا للبناء 
ال ميكن جتاوزها ولكن مع األسف 

مت الضرب بها عرض احلائط من قبل 
البعض.

املطلوب اآلن من معاليكم ومن املدير 
العام تشكيل جلنة ومحاسبة هؤالء 

املخالفني من مسؤولني او موظفني مثل 
ما مت مع املواطن الذي طبق عليه القانون 

وهذا األمر ليس بصعب على أمثالكم 
ونتمنى أن نسمع عن هذا اإلجراء حتى 

تكون للبلدية هيبة اكثر واكثر، كذلك 
األمر ينطبق على املفتشني بصفة عامة 

الذين يساهم البعض منهم في التشجيع 
على التعدي على القانون وخاصة في 

»االستثماري«، كذلك البد أن يتم إجراء 
حركة تدوير بشكل سنوي بني هؤالء 

املفتشني لقطع دابر احملسوبية والواسطة 
التي جعلت من بعض العمالة يتحدون 

القانون بتجاوز صارخ على أراضي الدولة 
دون مقابل وزيادة عدد األدوار دون 

أي محاسبة تذكر من قبل البعض، لذلك 
نطالب باالستمرار بهذا النهج اإلصالحي 

الذي ينشده اجلميع.. فبارك اهلل بكم 
جميعا خلدمة وطنكم. 

يعرف اجلميع أن الوكيل املساعد لإلعالم 
اخلارجي فيصل املتلقم هو من الكفاءات 

اإلعالمية في الكويت فقد استطاع بجدارة 
إثبات وجوده خارجيا من خالل املكاتب 

اإلعالمية بشهادة الكثيرين، وهو ما مكنه 
من الوصول إلى منصبه احلالي بعد عودة 
العاملني في اخلارج و»زعل« بعضهم فترة 

طويلة بسبب خسارة »البرستيج« الذي 
كان يعيشه وانتهاء احللم الذي كان يعيشه 

ليعود موظفا عاديا. 
املتلقم الذي يتبع سياسة الباب املفتوح 

واإلقناع للموظفني يواجه الكثير من العوائق 
لتطوير اإلعالم اخلارجي ونفض الغبار 
املتراكم في إداراته، ومن أبرزها جمود 

اإلدارات لدرجة أن بعضها أصبحت تشهد 
جمودا غير طبيعي وتستطيع أن حتدد 

عملها لليوم التالي بل لألسابيع والشهور 
املقبلة دون عناء الفتقارها لعنصر املبادرة 

والتجديد ناهيك عن ارتباطها بأسماء 
أشخاص اكثر من ارتباطها باإلجنازات 
وحتقيق األهداف املوجودة فيما متت 

تسميته باخلطة االستراتيجية لإلعالم 
اخلارجي والتي حتتاج إلى قدرات لكتابتها 

بطريقة صحيحة وعلمية وبأسلوب يتناسب 
مع عنوانها كما حتتاج إلى موظفني مؤهلني 

وإمكانيات مختلفة عن الواقع لتنفيذها.
كل ذلك لن يتحقق مهما كانت قدرات 

الوكيل املساعد الذي من االستحالة أن 
يعمل مبفرده خصوصا في ظل عدم 

مركزيته وإعطائه مساحة كافية لإلدارات 
للحركة والعمل. كل ذلك ال يعني عدم وجود 

موظفني وموظفات مميزين في القطاع 
فهناك طاقات رائعة متتلك األفكار الرائدة 
للعمل، ولكن ينقصها التوجيه الصحيح 

وكسر احلواجز أمامها لتبدع.
وهذا لن يتحقق إال من خالل تفعيل دور 
جميع املوظفني من خالل إعطائهم فرصة 
االقتراح والتخطيط ومتابعة اقتراحاتهم 

وليس التنفيذ فقط. 
إضافة إلى أهمية وضع اجلداول الزمنية 

لعمل اإلدارات واملقارنة بني إجنازاتها 
لتحديد مكامن التقصير في كل إدارة 

وتعويضها، وهو ما يتطلب غربلة اإلعالم 
اخلارجي، وضخ الدماء في مختلف اإلدارات 

وتدوير املسؤولني لالستفادة من خبرات 
بعضهم في إعادة الروح إليها، فلن تكون 
هناك خطة استراتيجية حقيقية في ظل 

الوضع احلالي ولن يكون هناك إبداع في 
العمل دون حتريك املياه الراكدة »حركها 

وتوكل يا بوعبداهلل«، فاألعمال العظيمة تبدأ 
من فكرة بسيطة قد ميتلكها موظف لم يعط 

الفرصة أو يخشى غضب مديره. 
ولتكن بداية الغربلة من خالل تشكيل فريق 

عمل تابع ملكتب الوكيل مبسمى »فريق 
العصف الذهني« يقدم األفكار إلى مكتب 

الوكيل الذي بدوره يقرر تنفيذها من عدمه 
ويكلف كل إدارة مبا تستطيع ترجمته من 
فكرة إلى واقع، بل إن هذه األفكار ستكون 
فرصة للعمل مع الوزارات األخرى لتنفيذ 

بعض األفكار. وان كانت فكرة فريق 
العصف الذهني قد تندرج حتت بند اخليال 

العلمي بالنسبة للبعض اال أنها ستكون 
فرصة للموظف املبدع.. هذا، ودمتم.

ضربات الكندري.. 
موجعة

حركها وتوكل
 يا املتلقم

إطاللة

مقام ومقال

Waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

شكرًا سمو
 ولي العهد
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تشرفت بلقاء سيدي سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 

بيان، وكنت اعتقد قبل املقابلة كما فهمت 
من مسؤولي مكتب سموه أنها لن تتعدى 

الدقائق وأن اللقاء سيكون لقاء بروتوكوليا 
خالصا كون املقابلة التي منحني إياها 
سموه عن طريق مكتبه تتعلق بإهداء 

سموه مجموعة كتبي الثالثة التي 
أصدرتها بني عامي 2011 و2016، ولكن 

اللقاء كان أبعد ما يكون عن البروتوكولية 
كما هو املعتاد، وبدال من أن يكون لقاء 

وإهداء والتقاط صورة مع سموه، فاجأني 
سموه مبنحي من وقته ما اتسع ألن يكون 

مساحة زمنية للقاء بني أب بأحد أبنائه، 
بل وجتاوز ذلك ألن يكون لقاء بني كاتب 
صحافي متعطش للمعلومة مع أحد أهم 
صانعي القرار في بلده، وتناول سموه 
خالل اللقاء احلديث من أطراف النصح 
من مسؤول لكاتب صحافي إلى أطراف 

املصارحة للوضع السياسي العام للبلد.
سمو الشيخ نواف األحمد منحني مساحة 
من احلديث الودي الذي ال يتحقق سوى 

لقلة من الصحافيني كنت محظوظا بأن 
أكون أحدهم، وليس هنا مجال لعرض ما 

مت تداوله، ولكن نحن في الكويت وهلل 
احلمد وكمواطنني يكتب لنا لقاء أهم 

مسؤولي البلد عبر وسائل طلب مقابالت 
بسيطة وهو ما قد ال يتحقق غالبا 

ملواطنني أو حتى لصحافيني آخرين في 
بلدانهم.

خالل تلك املقابلة منحني سموه مساحة 
شاسعة من بوحه وحديثه الشخصي 

اخلاص الذي جاء على شكل نصائح ألقاها 
أب البنه، وسمع مني كمواطن واستقبل 

وقبل كل ما قلته عن رؤيتي كصحافي عن 
بعض ما يدور في املشهد السياسي، وهو 

احملنك العارف ببواطن األمور.
يكفيني أن مقابلة سموه وإن كانت خارج 

نطاق التدوين أنها كانت شرفا شخصيا 
لي أفخر وأفتخر به.

فشكرا سمو ولي العهد لتلك املقابلة التي 
منحتها لي يومها ومنحت جزءا من وقتك 

ملبدعني من وطني.
> > >

توضيح الواضح: شكرا ملدير مكتب سمو 
ولي العهد بدر هيف احلجرف على حسن 

استقباله وألف مبروك حلصوله على 
منصبه اجلديد الذي يستحقه ويستحق 

ما هو أعلى منه، فاحلجرف الصديق 
واجلار يستحق املنصب، ومنها لألعلى إن 

شاء اهلل.
> > >

توضيح األوضح: في مقالتي باألمس 
والتي عنونتها بـ »طاش ناقص واحد« 
اعتقد البعض أنني قصدت شخصيات 
سياسية معينة في املعارضة، واحلقيقة 

أنني لم أقصد سوى ما كانوا يعتقدونه. 

من قبل أن يحل علينا شهر رمضان الفضيل 
والكل يعاني من ارتفاع األسعار، وما إن حل 

علينا رمضان حتى حتلل التجار من كل القيود 
وأطلقوا العنان لرغباتهم في ذبح املستهلك 
حبا منهم في جمع املال، واجلميع يتساءل 

عن السبب احلقيقي في زيادة األسعار، وهذا 
السؤال يتردد على لسان كل من يقيم على ارض 

الكويت الطيبة، فالغالء طال كل املواد الغذائية 
وغيرها مما يعرض في األسواق، وهو ما يؤثر 

تأثيرا مباشرا على األوضاع املعيشية للمواطنني 
واملقيمني، فمن املتسبب في هذه الهجمة 

الشرسة من الغالء الذي تصاعد قبل رمضان، 
وقد بدت رفوف بعض اجلمعيات خالية من 

بعض السلع الرئيسية التي كانت تزينها؟! سلع 
سحبت من السوق لتعطيشه ثم فجأة تعود سلع 

وبأسعار أعلى مما كانت، فأصبح بعض الناس 
غير قادر على شرائها وتوفير احلد األدنى من 
متطلبات األسرة، وقد ارتفعت األسعار بنسب 

عالية جدا، وهذه النسبة ال تخفى على احد سواء 
أكان مواطننا أم مقيما، فكيف يواجه رب األسرة 

متطلبات أسرته؟!
فإذا انتهى شهر رمضان جاء العيد ومصاريفه 

الزائدة، ثم يأتي العام الدراسي بكل أعبائه 
واألسعار الفلكية للوازم العام الدراسي بكل 

متطلباته في ظل غياب رقابة صارمة على 
األسعار.. هل اصبحنا فريسة للتجار وجشعهم؟ 

هل وزارة التجارة عاجزه عن ضبط األسعار؟! 
فقد سمعنا عن االستيراد املباشر كسرا 

لالحتكارات، ولكن يبدو أن هذا كان وهما وذرا 
للرماد في العيون، فالشركات االحتكارية تتحكم 
في السلع للتخزين ملنتجاتها ثم طرحها بأسعار 

جديدة مبالغ فيها. احتكار ما بعده احتكار، 
ونحن جميعا مواطنني ومقيمني ندفع الثمن 

ونتحول إلى دنانير حتشو وسائد بعض التجار 
ليناموا عليها هانئني مطمئنني، فهل من حل ملا 
نعانيه؟! أعجزت حكومتنا عن ردع املتاجرين 

في قوت الناس؟ ومن املفترض للجمعيات 
التعاونية إن رأت زيادة في األسعار ال توفر لها 
مكانا للعرض، فلو أوقفت اجلمعيات التعاونية 
تعاملها مع هذه الشركات ولم توفر لها فرصة 

لتسويق منتجاتها وعرضها ألقفلنا النافذة التي 
تطل منها هذه الشركات على املستهلك البائس. 
علينا جميعا الوقوف صفا واحدا حلماية الناس 

من بعض الشركات التي ال تخاف اهلل، ورحم اهلل 
رجال سمحا إذا باع وسمحا اذا اشترى، وليس 

اجلشع من السماحة، فطهروا اموالكم وتوبوا الى 
رشدكم واقهروا جشعكم. يقول الشاعر: 

هي القناعة ال أرضى بها بدال
فيها النعيم وفيها راحة البدن

وانظر ملن ملك الدنيا بأجمعها
هل فاز منها بغير اللحد والكفن
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من 

كل مكروه، اللهم آمني.

منذ ما يزيد عن عقد من الزمن قررُت أن تكون 
إجازتي من العالم اخلارجي في شهر رمضان، 

وبالفعل فقد كنُت أتقدم بطلب إجازة من عملي 
لشهر رمضان كامال، بل أحيانا عندما ال يكون 
لدي رصيد إجازات أطلبها من دون راتب، لهذه 
الدرجة كان إمياني باالعتزال في شهر القرآن، 

وكذلك أعتزل الكتابة الصحافية.
حتى توقفُت قبل أيام، أو بتعبير أدق، وّفقُت 

لفهم لتلك اآلية التي أرددها كلما جاء رمضان 
ثم أعتزل حتى ينادى لصالة العيد وهي: )شهر 

رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان(.

لقد ُهديت لقراءة القرآن في عمر مبكر ولكن لم 
تستوقفني هذه اآلية كما فعلْت ليلة رمضان، 

عندما أعددُت العدة لعزلة كل عام، مخيّمي 
الرمضاني سنة سننتها لنفسي، فيها الكثير من 

اخلير ال شك، وكم ظننا اخلير في أمر فتركنا 
األخيَر منه.

فهل العزلة أفضل؟ أم مشاركة الناس مبا أتعلم، 
وقد يجد أحدهم في كلمة ما يغير حياته ونؤجر 

معا؟ ال أعلم.
ربنا يقول لنا إنه في هذا الشهر أَنزل القرآن 

ليهدي البشر وليبني لهم السبيل القومي، ولكننا 
نتخذ من القرآن كتاب عبادة، هكذا كنُت من قبل، 

بينما هو منهاج حياة، وال تستقيم إال بتطبيقه، 
فكيف إذا جاء رمضان شهر القرآن بدال من أن 

نحاول أن ننفع البشر نعتزلهم؟!
لقد امتُِدح من ينفع الناس ويقضي حوائجهم 
وفضل على العابد املعتكف، وأنا أعتزل أسوة 

بكثير من السلف، حيث كل يغلق مجلسه 
واحللقات والتذاكر وينصرفون إلى القرآن 

ملرافقته في رمضان، فهل كان قياسي صحيحا 
عندما قلدتهم؟ أم أني بال وعي أفعلها »دروشة« 

وال عالقة لها بعزلة السلف؟ حقيقة ال أعلم.
ما حدث أنه ألّح علي شعور يدعوني ملشاركتكم 

ما فهمته من هذه اآلية عن االعتزال وصحبة 
القرآن وهو تطبيق معاني احلياة التي تناولها 

القرآن، مع االحتفاظ بأثر العزلة اإليجابي على 
القلب والنفس وذلك وسط اخللطة، هل ميكننا 

ممارسة االعتزال بني اجلموع؟ 
هذا أول رمضان أكتب فيه منذ ربع قرن تقريبا 

هي عمري الصحافي، وقد يكون األخير ال 
أدري، فما أفهمه اليوم قد يتغير غدا، وما أكتبه 

هذا العام قد يكون إرثا لي من بعدي، هكذا 
فهمت اآلية: دعوة للحياة بالقرآن في شهره، 

ولكن مع الناس وبينهم ولهم.
وكأن صوتا داخليا يقول: االعتزال في القلب، 
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كثيرا ما نسمع مقارنة بعض الكويتيني 
بني الكويت وبعض الدول العربية وهذا 
األمر ال يضايق العقالء من أهل الكويت 

والذين يعرفون أن املقارنة ظاملة وفي 
هذه احلالة فإن الظلم ليس على الكويت، 

فاجلميع يعرف أن مهما فعل اآلخرون 
فإنهم سيعجزون أن يصلوا ملواصيل 

الكويت.
أما املقارنة التي حتز في خاطري فمقارنة 

الكويت مع الدول األوروبية وكمثال مع 
أملانيا وليتهم يقارنون بيننا وبني الشعب 
األملاني، فقبل يومني تدخل أملانيا وتركيا 

بأزمة سياسية يستدعى فيها السفير 

التركي في أملانيا بسبب تبني البرملان 
األملاني لقرار رمزي يعترف بأن تركيا 

قامت بإبادة جماعية لألرمن إبان احلكم 
العثماني.

واآلن لنكمل املقارنة كشعوب، فالشعب 
األملاني لم ينس تلك املجازر البشرية 

التي حدثت قبل قرن من الزمان وحتديدا 
عام 1915 ميالدية علما بأنهم ليسوا 

أملانا أصال ونحن كشعب كويتي نسينا 
من تسبب في كثير من خسائرنا مثل 

املديونيات الصعبة وحقول الشمال والداو 
كيميكال وكثير من املشاريع التي كانت 
ستنقل الكويت نقلة كبيرة نحو التقدم 

االقتصادي.
عندما نحاسب كشعب كل من تسبب 
في تأخير الكويت عن اللحاق بالدول 

األوروبية املتقدمة، فحينها سأتقبل أن 
نقارن بتلك الدول التي يطالب البعض 

بأن نصبح مثلهم، ولكن أن تطالب بأن 
تكون مثل األملان ونحن نكره تطبيق 

القانون علينا وعلى من نحب فهذا أمر 
غير مقبول.

أدام اهلل من قارن نفسه مبن يريد أن 
يكون مثله، وال دام من يريد أن يقارن 

بلده ببلد آخر وهو ال يطبق املقارنة على 
نفسه. 

مواصيلنا

رماح


