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إحدى فتيات العائلة، تخصص وقتا من أوقات العيد 
إلخراج خادمات املنزل لتناول وجبة الغداء باخلارج 
ثم االستمتاع بقضاء وقت في شرب القهوة وتناول 
احللوى، ومن ثم الدخول للسينما بصحبتها، مكافأة 

لهم بعد رمضان.
مثل هذه املعاملة الراقية قد تكون سببا كبيرا في 
حتفيزهم على العطاء في عملهم اكثر وسببا في 
تأليف قلوبهم لدخول اإلسالم من خالل املعاملة 

احلسنة، فكما يقال »الدين املعاملة«، واتباعا لسنة 
حبيبنا وقدوتنا محمد ژ حني قال: »إمنا بعثت 

ألمتم مكارم األخالق«.
أتساءل: »أال يستحقون مكافأة لهم بعدما سهروا 

الليالي لتجهيز وجبات السحور، واستيقظوا كل 
صباح للقيام بواجبات املنزل، ووقفوا الساعات 

الطوال إلعداد موائد االفطار بكل ما فيه مما تشتهيه 
األنفس وتستلذ«.

 ليس هم فقط، أيضا من كان يعمل منذ الصباح 
الباكر وحتى آخر الليل وهو يجول الشوارع حتت 
حرارة الشمس امللتهبة وهو صائم وذلك إلحضار 
حاجات املنزل واالفطار، وإيصال النقصات )أطباق 

يتم تناقلها بني اجليران واألهل( الى املنازل، نعم 
انهم السائقون.

قضوا أيام رمضان في تقدمي خدمات خمسة جنوم 
لنستمتع نحن في رمضان، أليس لهم حق علينا في 

ان نهندس فرحتهم معنا في هذا العيد.
أبسط االعمال قد تساهم في سعادتهم، كلمة شكرا 

من القلب تنسيهم تعب شهر كامل، العيدية سبب 
من أسباب تأليف قلوبهم واإلحساس بهم، أو كرت 
اتصال دولي للتواصل مع أهلهم، هدية تقدير منك 

لهم هي بسيطة في عينك ولكنها كبيرة االثر في 
نفوسهم.

هؤالء الظروف أرغمتهم على أن يعيشوا بيننا، وأن 
يتركوا أبناءهم وأسرهم ويصبحوا أحد افراد أسرنا، 

ولهم حق علينا، فلنعمل على إسعادهم وإدخال 
السرور على قلوبهم

نسمع دائما كلمة »اإلتيكيت« أو اآلداب العامة 
للتعامل، في البيت، والعمل، واملطعم، واألكل.. 

وغير ذلك، ومع األسرة والناس والعمال واملوظفني 
واملسؤولني.. وغير ذلك، وهي جزء من »الذكاء 

االجتماعي«، وهذا السلوك اإلتيكيتي هو انعكاس 
ملدى التزام الفرد بتلك اآلداب، ومدى ارتقائه أدبيا 

وثقافيا.
وتوجد في بعض دول أوروبا الغربية معاهد خاصة 

ومشهورة لإلتيكيت، أشهرها مدارس اإلتيكيت 
السويسرية والفرنسية، ويذهب اليها العديد من أبناء 

األسر احلاكمة واألثرياء، ومحبي االتيكيت.
وأمام هذا االنبهار االجتماعي بفن اإلتيكيت، يغفل 

البعض عن مدرسة اإلتيكيت النبوية، أو السلوك 
االجتماعي اإلسالمي، الذي منارسه كل يوم، وننساه 
بفعل طبيعة اإلنسان الذي يرى اآلخر وينسى نفسه.
تتميز مدرسة االتيكيت اإلسالمي بالشمولية احلياتية 
والعملية، وحسن التعامل مع اآلخرين، وباألخص مع 

الزوجات، وفيما يلي مناذج من هذه اآلداب النبوية 

مع أمهات املؤمنني رضوان اهلل عليهم:
٭ قد يبهرنا مشهد ممثل أجنبي يطعم زوجته في 

الفيلم، في حني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يضع اللقمة في فم 
زوجاته، وقال: »إنك لن تنفق نفقة إال أجرت عليها، 

حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك«.
٭ ويعجب املرء إذا رأى تبادل الورود بني الناس في 

الغرب، وقد سبقهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »من عرض عليه 
ريحان فال يرده، فإنه خفيف احململ، طيب الريح«.

٭ ولعل البعض ينبهر عندما يرى الرجل الغربي 
يفتح باب السيارة لزوجته، ولم يعلموا أنه في غزوة 
خيبر جلس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على األرض، وجعل زوجته 

صفيه تقف على فخذه الشريف لتركب ناقتها. 
فمن كان هذا سلوكه في املعركة، فكيف سيكون في 

املنزل؟!
٭ ونقف استغرابا عندما نرى الغربي يشرب زوجته 
من نفس الكأس الذي يشرب منه، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا 

أراد أن يشرب، يأخذ نفس الكأس الذي شربت فيه 
عائشة، ويشرب من نفس املكان الذي شربت منه.

فعال إنها احملبة والرومانسية احلقيقية من الهدي 
النبوي. 

ويوجد غير ذلك مناذج عديدة لالتيكيت النبوي، وكل 
ما علينا تتبع سننه ملسو هيلع هللا ىلص وسنجد فيها الشيء الكثير، 
سبق فيها العالم منذ 1500 سنة، وال يعني ذلك عدم 

االستفادة من علم وثقافة الغرب، فإنهم سبقونا 
مبنهجيتها علميا، وتفوقوا علينا بتطبيقها عمليا، 
وجعلوها ثقافة مجتمعية تلقائية، ميارسها الكبير 
والصغير، والغني والفقير، في حني أننا تراجعنا 

إلى األعراب، وأصبح تعاملنا اليومي مع املرأة كمتاع 
ضمن البيت، ونهرب من املسؤوليات، ونلقي عليها 

كل شيء.
عيدكم مبارك، وجدد حياتك أيها الزوج في العيد 

بتجديد االتيكيت مع الزوجة بالدرجة األولى، ومع 
اآلخرين بشكل عام، وثق متاما أنك بهذا السلوك 
احلضاري ستروض النسرة، لتصبح كناري بني 

يديك، ومهجة في قلبك، لتهنأ بحياة سعيدة.
وتقبل اهلل طاعتكم، وعساكم من عواده.

هندس 
فرحتهم

يا شباب.. اهتموا 
باإلتيكيت مع 
زوجاتكم

هندس

آن األوان

هذه رسالة مني الى املستشار جمال اجلالوي مدير عام اجلمارك 
اولها نود ان نبارك لك مبنصبك اجلديد اعانك اهلل عليه وعلى 

مشاكله.
ثانيا اود ان اعرفك بنفسي فأنا اللواء متقاعد حمد السريع 
عملت منذ عام 1٩٨٢ في ادارة مكافحة املخدرات حتى عام 
1٩٩٩ وقد تبوأت منصب مدير االدارة منذ عام 1٩٩٣، كنت 

محاضرا- وال زلت- ملادة التعرف على املخدرات وطرق تهريبها 
وكذلك مادة التحري والتفتيش ولدي عالقات وثيقة مع غالبية 
املسؤولني باالدارة العامة للجمارك وكذلك املوظفني منذ بداية 

عملي في مجال مكافحة املخدرات. 
عايشت السيد ابراهيم الغامن مدير عام اجلمارك عن قرب منذ 
تبوئه منصبه عام 1٩٨5 ونائبه املرحوم محمد الرفاعي وبعده 

نائبه عبداللطيف السعيد وبعدهم السيد خالد السيف الذي تبوأ 
منصب مدير عام اجلمارك حتى احالته للتقاعد. 

قضايا ومعلومات كثيرة عن تهريب املخدرات واخلمور عملت 
بها مع مسؤولي وموظفي ادارة اجلمارك واثمرت اجلهود العديد 

من الضبطيات، وكان التنسيق مثمرا في الكثير من القضايا 
االمنية والتعاون والثقة هي اساس العمل.

ولهذا املك معلومات كثيرة عن االدارة في الوقت السابق وفي 
الوقت احلالي وارغب بعرض اهمها عليك من خالل مقالي 

هذا لعلك تنظر اليها وتضعها في سلم اولوياتك ليصبح جهاز 
اجلمارك في املراكز االولى من اجهزة الدولة. 

املستشار جمال لديك الكثير من املهام واالولويات عليك البدء 
فيها لضمان جناح العمل تبدأ من: 

- مبنى االدارة العامة للجمارك اجلديد واآليل للسقوط حيث 
انكم في مكانك احلالي هو وجودكم في املكان اخلطأ ألنك في 

مبنى تابع لوزارة املواصالت. 
- صياغة الهيكل التنظيمي لالدارة العامة للجمارك حيث ان 

االدارة تعمل بدون هيكل منذ عام 1٩٨5. 
- حل اخلالفات بني القياديني والكثير من املوظفني بسبب عدم 
حتديد الصالحيات لكل قيادي ورئيس قسم وموظف كما هو 

معمول به في جميع دول العالم وكذلك دول مجلس التعاون.
- التركيز على انشاء املناطق اجلمركية على احلدود البرية للحد 

من تهريب املخدرات خاصة من مركز العبدلي. 
- تزويد املراكز احلدودية البرية والبحرية واجلوية بأجهزة 

لكشف املخدرات وكذلك مبواد كيماوية للتعرف على املخدرات. 
- التركيز على اقامة الدورات التدريبية للعاملني باجلمارك 

للتعرف على املخدرات وعلى غسيل االموال وعلى املتفجرات 
واالسلحة. 

- تأهيل املراكز اجلمركية احلدودية وتوفير كل االحتياجات 
للعاملني في تلك املراكز من خدمات ادارية وفنية ومعيشية. 
- تسهيل اجراءات تخليص البيان اجلمركي وتسهيل عملية 

حتصيل الرسوم. 
- توفير اماكن ومكاتب الجهزة الدولة التي تعمل مع االدارة 
العامة للجمارك مثل )وزارة الصحة- بلدية الكويت- وزارة 
التجارة( واجهزة الدولة االخرى حتى يتواجد في املناطق 

اجلمركية لتأدية مهامهم الوظيفة على اكمل وجه. 
تلك مالحظات رئيسية وهناك العديد من املالحظات االخرى التي 
يجب معاجلتها والتصدي لها حللها وذلك في سبيل تعزيز العمل 
اجلمركي وربطه بالعمل االمني الذي هو الهاجس االول بالنسبة 
لعمل االدارة، واعتقد انك قادر عليها فسجلك املهني ممتاز وال 

تربطك اي عالقة شخصية بالقياديني أو املوظفني في االدارة 
العامة للجمارك.

واهلل املوفق. 

رحل عنا ضيف عزيز يزورنا في كل عام مرة واحدة فقط، 
إنه الضيف اخلفيف الكرمي، انه شهر رمضان املبارك، 
شهر الطاعة والعبادة، شهر املغفرة والعتق من النيران.
لكن العجب العجاب هو احتشاد شياطني اإلنس واجلن 
واجتماعهم على إضاعة هذه النفحة والغنيمة والهدية 

الربانية التي ال تقدر بثمن وال بكنوز األرض كلها- وإن 
اجتمعت- اجتماع شياطني اإلنس واجلن على إضاعة 

األخالق والصيام والقيام والطاعات.
فقد أعدوا العدة وكأنهم قد أقسموا على إضاعة الطاعة، 

إضاعة شهر رمضان، فهذه املسلسالت وتلك البرامج 
كلها تؤدي إلى إلهاء الناس عن الطاعة، وليت هذه البرامج 

وهذه املسلسالت نافعة تعيد مجد األمة، أو تقدم موضوعا 
هادفا أو قدوة صاحلة للشباب ولكنها لألسف في مجملها 

هابطة ساقطة، مع التأكيد على أنني ال أعارض الفن الهادف 
الذي يبني وال يهدم ويصنع القدوة في كل املجاالت حتى 

تنهض أمتنا وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
وليعلم كل صاحب قلم أنه محاسب أمام اهلل تعالى عما 

تخطه يداه وينطق به لسانه ويحبره قلمه ويسطره:
وما من كاتب إال سيفنى..  ويبقي الدهر ما كتبت يداه

 فال تكتب بخطك غير شيء.. يسرك في القيامة أن تراه
 وكذلك كل من قام بدور أو أدى مشهدا فالكل محاسب، 

فاحذروا من عقاب اهلل تعالى وقدموا الهادف النافع في كل 
املجاالت، ألنكم بهذا تهدمون األمة كلها فأحسنوا االختيار، 

وإني ألعجب كل العجب مما يحدث وأتساءل ملاذا كل هذا 
اإلعداد واالحتشاد إلبعاد الناس عن طاعة ربهم؟!

 بل وتقدمي كل هذا اإلسفاف؟! قال تعالى: )وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا( وأقول للقائمني على وسائل 

اإلعالم بكل أنواعها اتقوا اهلل في األمة وشبابها وشيبانها 
وأطفالها وال تضيعوها وتضيعوا أخالقها ودينها وعاداتها 
وتقاليدها فأنتم مسؤولون عما تقدمون أمام اهلل عز وجل، 
قال تعالى: )وقفوهم إنهم مسؤولون( اتقوا اهلل وال تكونوا 

عونا للشيطان وجنودا له واعلموا أنكم محاسبون.
كما أقول لكل مسلم ال تضع وقتك فيما ال يفيد فإن الوقت 

هو العمر
 دقات قلب املرء قائلة له.. إن احلياة دقائق وثوان

وها نحن قد تخرجنا بشهادة عظيمة )لعلكم تتقون( فليكن 
حالنا بعد رمضان ترجمة عملية لهذه التقوى في كل 

مناحي احلياة في األخالق واملعامالت والعمل.. وفي كل 
شيء.

 فعساكم قد اغتنمتم هذه النفحات الربانية عسى أن تكون 
نفحة من نفحات اهلل قد أصابتنا فال نشقى بعدها أبدا.

تقبل اهلل منا ومنكم .. وكل عام أنتم بخير

alsraeaa@gmail.com

Alhosam1٩6٩@yahoo.com

اللواء متقاعد حمد السريع 

حسام الدين سعدون

رسالة إلى املستشار 
جمال اجلالوي

ملاذا تضيعون
األمة وشبابها؟!

سوالف أمنية

رؤية

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير 

م.طارق جمال الدرباس

د.عصام عبداللطيف الفليج

تسعى االحتادات بني الدول إلى تقوية دور 
االحتاد في اإلقليم أو في العالم، كمثل االحتاد 
األوروبي الذي يسعى إلى تعزيز دور أوروبا 
في العالم وحتقيق »سياسة أوروبية خارجية 

وأمنية موحدة« بيد أن املتغيرات العميقة التي 
يشهدها العالم فرضت على األوروبيني التفكير في 
»استراتيجية جديدة« وكان املعهد األملاني للشؤون 
الدولية واألمنية قد أعد تقريرا أشار فيه إلى هذه 
املتغيرات، ومنها »تآكل النظام األوروبي املتمثل 
بالسيطرة الروسية على القرم. وكذلك التناقض 

املشهود في السياسات اخلارجية للدول األعضاء« 
إضافة إلى عوامل أخرى من شأنها التأثير السلبي 

على مستقبل االحتاد وتضعف دوره القاري 
والدولي.

>>>
يضيف »مركز املستقبل لألبحاث والدراسات 

املتقدمة« أن التقرير األملاني املشار إليه ذهب إلى 
أن بناء استراتيجية أمنية أوروبية جديدة تستدعي 

اتفاق الدول األعضاء على »األولويات السياسية 
للتحركات اخلارجية«، وباعتقادي أن غياب مثل هذه 
األولويات أو عدم وضوحها يضعف أو يتناقض مع 
فكرة االحتاد أو املنظومة الوحدوية، وان كانت على 

املستوى التعاوني مثل »مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية« الذي يشير نظامه األساسي إلى انه »يعبر 

عن إرادة الدول األعضاء وحقها في الدفاع عن أمنها 
وصيانة استقاللها كما يسعى إلى حتقيق التنسيق 

والتكامل والترابط بني الدول األعضاء في جميع 
امليادين وصوال إلى وحدتها«!

>>>
االتفاق على السياسات اخلارجية واألمنية أساس 
العمل املشترك بني الدول. فالناس يحددون اجلهة 

التي يرغبون في اإلبحار إليها قبل الصعود إلى 
منت السفينة، حيث ال يعقل ان يختلف الركاب 

حول اجلهة املقصودة بعد ان تبحر السفينة 
وتتالطم من حولها األمواج. وميكن القول إن 
غياب السياسة اخلارجية املوحدة هو أحد أهم 

أسباب فشل جامعة الدول العربية التي انشغلت 
بزيادة الدول األعضاء على حساب التحقق من 
التناسق والتوائم واالتفاق على االستراتيجيات 

اخلارجية واألمنية والديبلوماسية. وال أحسب أن 
مجلس التعاون في منجاة ومأمن من الفشل ما لم 

ينجز هذه الفريضة الغائبة. 

عن الذين
 في املركب

السايرزم

د.هند الشومر
يذكر منشور على موقع االتفاقية اإلطارية 

 UN Framework العاملية لتغير املناخ لألمم املتحدة
Convention on Climate Change حتت عنوان »تقرير 

 Climate and Health »حالة املناخ والصحة بالكويت
Profile Kuwait، أن األمراض واملخاطر الناجتة عن 

تغير املناخ ليست بعيدة عن الكويت وفقا للتوقعات 
املستقبلية املرتكزة على تقدير االنبعاثات امللوثة 

للبيئة والغازات والتي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة 
األرض تدريجيا وحدوث االنحباس احلراري.

وورد في التقرير أن الوفيات بالكويت بسبب ارتفاع 
درجة احلرارة لكبار السن باألعمار من 65 وأكثر 
ستبلغ 51 حالة لكل مائة ألف في عام ٢0٨0 بينما 

كانت ثالث حاالت وفيات فقط لكل مائة ألف من عام 
.1٩٩0-1٩61

ويوضح التقرير أن أكثر الفئات السكانية تعرضا 
ملخاطر تغير املناخ هم كبار السن واألطفال واملرضى 

بأمراض مزمنة )مثل أمراض القلب واألمراض 
التنفسية( والعاملون بظروف عمل تعرضهم 

للحرارة.
أما عن استجابة السياسات الوطنية لتلك التحديات 

فإن التقرير اكتفى بأنه ال توجد بيانات متوافرة 
بالكويت )NA(. وهذا التقرير املتوافر على الشبكة 

العنكبوتية في اإلنترنت يجب أن يكون محل دراسة 
من جانب املتخصصني بجامعة الكويت ومعهد 

الكويت لألبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ألنه يحتوي على معلومات مهمة ومقلقة عن 

توقعات تأثير املناخ على البيئة وعلى الصحة في 
البالد.

كذلك فقد جاء بالتقرير عدم توافر سياسات وطنية 
واالكتفاء بأنها غير موجودة )NA( مبعنى أنه ال توجد 

لدينا أي سياسات وطنية أو اهتمامات أو إن اجلهة 
املسؤولة عن إبالغ البيانات الوطنية لألمم املتحدة 

ضمن التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة عن التقدم 
احملرز من جانب الدولة لتطبيق االتفاقية الدولية 
لم يستطع إجناز مهمة استكمال التقرير الوطني 

واإلجابة على األسئلة على النحو املطلوب أو اكتفى 

بأنها غير موجودة، وهذا يعتبر أمرا مخجال ومحرجا 
ويقلل من قيمة التقرير الوطني واجلهد املبذول 
إلعداده ويعطي انطباعا خاطئا عن جدية الكويت 

وااللتزام باالتفاقية الدولية.
وأمتنى أن تتواصل اجلهة املسؤولة عن متابعة تنفيذ 
اتفاقية األمم املتحدة لتغير املناخ مع جميع الوزارات 
واجلهات ذات الصلة مبا في ذلك جمعيات النفع العام 

واملجتمع املدني الستكمال البيانات غير املوجودة 
بالتقرير وتالفي هذا القصور بالتقارير القادمة 

وحتى تكون البيانات متوافرة مستقبال، وأمتنى 
على كلية الطب وكلية الصحة العامة وكليات جامعة 

الكويت أن تتبنى تنمية االهتمام الوطني بتغير 
املناخ وعالقته بالصحة وأن يجد هذا املوضوع املهم 
مكانه الالئق في املناهج الدراسية الصحية، حيث إن 

ارتفاع درجات احلرارة بالكويت يشكل عنصرا مهما 
وخاصة في السنوات القليلة املاضية حتى تكون 

الكويت في مكانها الصحيح بالتقارير الدولية وتعزز 
التزامها باالتفاقيات الدولية.

هل تغير املناخ 
يؤثر على الصحة 
بالكويت؟

ألم وأمل


