
آراء
اخلميس ٥ اكتوبر ٢٠١٧

PDF 15ملشاهدة الصفحة

waha2waha2waha@hotmail.com
 ذعار الرشيدي

ما أسهل شيء
في الدنيا؟!

»وزير الصحة يأمر مديري 
املناطق الصحية بفتح 

مكاتبهم الستقبال املراجعني 
كل يوم اثنني«.

> > >
اخلبر أعاله هو ما أعلنه 

وزير الصحة د.جمال احلربي 
يوم السبت املاضي، وال أعلم 
حقيقة لم وجد البعض أن هذا 

القرار يعد انتصارا حلقوق 
املواطنني، بل إن البعض 

وجد وكأن األمر فتحا إداريا 
عظيما، مع أن هذا القرار جزء 
من تقييم االعوجاج احلاصل.

> > >
واحلقيقة أن مديري املناطق 

الصحة يجب أن يفتحوا 
مكاتبهم جلميع املراجعني 

طوال أيام األسبوع وطوال 
ساعات العمل الرسمية، 
وليس يوم االثنني فقط.

ومن فرح بالقرار واعتبره 
انتصارا إلرادة الشعب 

وكسرا ألبواب املسؤولني 
املغلقة، ال يا سادة، أبواب 
املسؤولني  يجب اال تغلق 

في وجه أي كان، هذا األصل 
في املسألة، فمدير املنطقة 

الصحية هذه ومدير املنطقة 
التعليمية تلك والوكيل 

وضابط املخفر، لم يوضع في 
منصبه ليغلق باب مكتبه في 

وجوه الناس، وال يتقاضى 
راتبه ليجعل بينه وبني الناس 

أبوابا متعددة، بل األصل 
في وظيفته أن يكون بابه 

مفتوحا.
 بل بدا لنا أن قرار فتح 

أبواب مديري املناطق 
الصحية الستقبال املراجعني 
ليوم واحد وكأنه يجيز ملدير 

املنطقة أن يغلق باب مكتبه 
في وجوههم بقية أيام.

> > >
إن جزءا رئيسيا من دور 

مدير املنطقة هو خدمة 
اجلمهور واستقبالهم، وان 

يظل باب مكتبه مفتوحا 
الستقبالهم طوال أيام 

األسبوع بال منة.
ولألمانة أننا ال بد ان نلغي 

نهائيا الثقافة املترسخة لدينا 
بأن املسؤول هو »طويل 

العمر« الذي يتفضل علينا 
باستقبالنا في مكتبه، و»يا 

سعدنا يا هنانا« إذا ما 
سمح لنا أن نقابله نحن 

أبناء الشعب ممن اضطرتنا 
ظروفنا للوقوف على باب 

معاليه ننتظر أن يرمقنا بعني 
عطف أو يتفضل علينا بـ 

»شخطة توقيع«.
فاألصل كما ذكرت أن 

منصبه تكليف خلدمة الناس 
وليس تشريفا يرفع من 

درجته االجتماعية.
هذه الثقافة يجب أن تتوقف 

متاما، ويجب علينا ان 
نتوقف عن جعل املكلفني 

بخدمتنا أوصياء علينا 
ومتفضلني..

> > >
أحد مديري املناطق 

يقول:»أسهل شي في الدنيا 
وظيفة مدير منطقة... 

فشغلتي أوقع بريد بس«، 
هكذا يقول عن مهنته بعد 

أن أوكلت له مهام املنصب، 
املصيبة انه ال يقرأ ما يوقع 

من كتب بل يكتفي مبا تؤشر 
به سكرتيرته على كل كتاب.

> > >
ما يستغرب له إداريا 
وقانونيا ومنطقيا أن 

القانون بتعديالته األخيرة 
قبل عام مد سن التقاعد 

لألطباء والعاملني في املهن 
الطبية حتى 75 عاما، غير أن 
مذبحة التقاعد التي حصلت 

ألطباء ورئيسات متريض 
في أكتوبر 2016 لم يلتفت 
إليها أحد ال من النواب وال 

احلكومة، لذا أمتنى من وزير 
الصحة د.جمال احلربي الذي 

ينتهج املنحى اإلصالحي 
كما هو ظاهر حتى اآلن أن 
يقوم بإعادة النظر في تلك 
اإلحاالت إلى التقاعد التي 

حدثت قبل توليه بشهر وان 
يشكل جلنة مختصة، خاصة 

أن اغلبهم من اخلبرات الطبية 
النادرة جدا فمنهم أطباء 
ومنهم رئيسات متريض 
واغلبهم قام برفع قضايا 

على الوزارة احتجاجا على 
القرار.
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سلطان إبراهيم الخلف

الشيخة حصة الحمود 
السالم الصباح

بعد فوزه باملركز الثالث في االنتخابات البرملانية 
وحصوله على نسبة 13% من األصوات يكون حزب 

البديل )AfD( قد جنح في حتقيق اختراق نوعي من بني 
األحزاب الستة األملانية وفي مقدمتها حزب املستشارة 

ميركل أو احلزب الدميوقراطي املسيحي، وفرض 
نفسه شعبيا كحزب مييني متطرف على الساحة 

األملانية وال مفر من تعاون البوندستاغ مع 90 نائبا 
ميثلون هذا احلزب الذي يتميز مبعاداته الشديدة 

لألجواء الليبرالية التي تتمتع بها غالبية الشعب األملاني 
ورفضه سياسة ميركل في قبول األعداد الكبيرة من 

املهاجرين املسلمني واعتباره أن املسلمني يشكلون 
خطرا على هوية الشعب األملاني مع ما يتميز به من 

تعاطف كبير مع النازية.
ولعل قبول املستشارة ميركل استيعاب األعداد 

الكبيرة من املهاجرين من أجل دعم االقتصاد األملاني 
كان له األثر الكبير في تنامي شعبية احلزب على 

حساب حزبها وحساب األحزاب األخرى بعد رفعه 
شعارات شعبوية مغلفة باإلسالموفوبيا.

وإزاء هذا األمر الواقع لم يصدر من زعامات األحزاب 
األخرى أي استنكار لهذه النتيجة، وصرح قياديوها 

بتقبل النتيجة واستعدادهم للتعاون مع أعضاء 
حزب البديل حتت قبة البوندستاغ من خالل اللجان 

البرملانية التي يتواجدون فيها.
ومع أن أملانيا دولة أوروبية ليبرالية وتتصدر زعامة 

االحتاد األوروبي، فإنها لم تقم بأي إجراءات تعسفية 
إلقصاء هذا احلزب اليميني املتطرف عدو الليبرالية 

كاعتقال قياداته أو إغالق مقاره ومصادرة أمواله 
وأمالكه، على اعتبار أنه أحد مكونات الشعب األملاني 
وميثل شريحة من الشعب األملاني ال ميكن حرمانها 

من حق التعبير واملشاركة في العملية السياسية.
وينسحب املوقف األملاني هذا على باقي الدول 
األوروبية التي تتواجد فيها األحزاب الشعبوية 

املتطرفة التي على شاكلة حزب البديل األملاني، وهو 
من املفارقات التي ال يوجد لها مثيل في دول العالم 

الثالث التي ال تستغني عن سياسة إقصاء اآلخر عن 
طريق تزوير االنتخابات أو االنقالبات الدموية من أجل 

االستحواذ على السلطة والتفرد فيها. 
> > >

ليس من املستغرب أن يصرح رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني نتنياهو بتأييده الستقالل إقليم كردستان 

عن العراق، ألن ذلك يعني تقطيع أوصال العراق 
وبالتالي إضعافه وهي االستراتيجية الصهيونية التي 

يتبعها الكيان في منطقتنا العربية.
لكن الغريب أن يتوقف نتنياهو عن اإلدالء برأيه حول 

تأييد استقالل إقليم كاتالونيا واالكتفاء بتصريح 
املتحدث باسمه في أن انفصال إقليم كاتالونيا مسألة 

داخلية! ألنه يعلم أن الفارق كبير بني العراق وإسبانيا 
وأن أي تصريح في صالح انفصال كاتالونيا سيكون 

ذا كلفة عالية.
> > >

لعل سقوط أعداد كبيرة من املصابني بني قتيل وجريح 
بعد أن فتح عليهم النار املواطن األميركي ستيفن 

خالل احلفل املوسيقي في الس فيغاس يترك انطباعا 
في ذهن املواطن األميركي في أن ممارسة اإلرهاب 

ليست مقصورة على املسلمني املتطرفني كما تصورها 
وسائلهم اإلعالمية بل ميارسها األميركيون أيضا ضد 

بني جلدتهم.

الرجل املناسب دائما في املكان املناسب.. هذه اجلملة 
تقفز إلى األذهان عندما نسمع عن تولي األكفاء في 

املناصب القيادية التكليفية، وقد شعرت بسعادة بالغة 
عندما سمعت خبر تولي معالي الشيخ صباح ناصر 
صباح األحمد منصب وكيل شؤون األسرة احلاكمة 

في الديوان األميري، بعد أن كان وكيال للشؤون 
السياسية واالقتصادية مبكتب صاحب السمو، وهو 

كذلك عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت 
)القابضة( واحدة من أكبر الشركات القابضة في 

الشرق األوسط.
لذلك عندما نتحدث عن معالي الشيخ صباح ناصر 
صباح األحمد فنحن أمام أحد الفرسان الواعدة في 

األسرة احلاكمة وامتداد لسلسلة من العظماء في فن 
القيادة واإلدارة احلكيمة والتفاني خلدمة الكويت 

حكومة وشعبا.
الشيخ الشاب ميتلك مقومات اإلدارة احلقة وهو ميثل 

قدوة ومثال أعلى جليله وشعلة يتقد منها شباب 
وطننا الغالي مقومات اإلرادة القوية والهمة العالية 

وروح التحدي من أجل وطن أفضل.
كنت دائما أحتدث وأنادي بأن يأخذ األكفاء من 

شبابنا الفرصة إلثبات الذات ولكي تتحول طاقاتهم 
إلى واقع ملموس يكون حافزا إلجناز املزيد من 

املكتسبات احلضارية في اإلدارة والتخطيط والتنفيذ 
في كل املجاالت ولم أجد فرصة أو مناسبة أفضل 

من هذا اخلبر السعيد لكي أكتب مرة أخرى عن دور 
الكفاءات من شبابنا في وضع حجر األساس لرؤية 
2035 أو كويت ما بعد النفط والتي أمتنى أن يكون 
شباب وطننا الواعد القاعدة واألساس لهذه الرؤية 

االقتصادية االستثمارية.
حقيقة أسعد بشدة لتولي الكفاءات من شبابنا مناصب 
مهمة وصعبة وتصل سعادتي إلى منتهاها عندما يكون 

الفارس الواعد معالي الشيخ صباح ناصر صباح 
األحمد وكيال لشؤون األسرة احلاكمة، وهي مسؤولية 

كبيرة وال يصلح لها إال من كان خبيرا واثقا في 
قدراته وأنا على يقني أنه لها.. وأنه مرة أخرى الرجل 

املناسب في املكان املناسب.
خالص أمنياتي الطيبة لفارس شباب األسرة احلاكمة 

بالتوفيق والسداد والعون وأن يحفظ الكويت وقائدها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

عهده األمني الشيخ نواف األحمد، وأن يوفقهما دائما 
فيما هو خير الكويت وتقدمها حاضرا ومستقبال، 

واهلل ولي التوفيق.

أملانيا.. ال مفر 
من حزب البديل 

اليميني املتطرف

»الفارس
املوعود«

فكرة

أكتب عن التغيير القادم إلى املنطقة، وأشير 
ثانية إلى التحوالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية التي شهدتها اململكة العربية 
السعودية، وآخرها التحول االجتماعي الذي 
جتلى في السماح للمرأة السعودية بقيادة 

السيارة. فمثل هذه التحوالت سوف تنعكس، 
حكما وحتما، على املنطقة بأسرها. وذلك 

ألسباب تتعلق بطبيعة وسرعة العصر، 
إضافة إلى مكانة اململكة وحجمها وموقعها 

ومدى تأثير قوتها الناعمة. ففي املاضي 
متكنت السعودية ودول اخلليج من قيادة 

محور االعتدال العربي وصموده بوجه محور 
التطرف »الناصري« ثم »اخلميني« وقدر 

السعودية اليوم ومعها )دول مجلس التعاون 
اخلليجي( قيادة املرحلة اجلديدة، وذلك أمر 

طبيعي يفرضه ناموس احلياة ودور األقوياء 

فيه.
> > >

إنها مسؤولية ناجمة عن »تأثير ثقافة األقوى 
واألعمق حضورا« ولتوضيح الصورة أشير 

إلى مطاعم الوجبات السريعة املنتشرة في 
العالم وأغلبها مطاعم تقدم الوجبة األميركية 

الشهيرة »الهامبورغر« وأشهرها سلسلة 
مطاعم »ماكدونالدز« التي تعكس هيمنة 

الثقافة األميركية على العقل البشري أو ما 
يسمى »ثقافة املاك« والتي تتمثل أيضا برواج 

أفالم »هوليوود« األميركية بني جمهور 
السينما وسيطرتها على صاالت العرض، كما 
أن الزي الشائع بني الناس في الشرق والغرب 

هو بنطال »اجلينز« األميركي، وهكذا تتعدد 
األمثلة عن )تأثير ثقافة األقوى( التي فرضت 

الهامبورغر ولم تفرض الفالفل!

> > >
أشير إلى أن البيتزا اإليطالية لم تنتشر في 
العالم إال بعد أن )تأمركت( فعرفت البشرية 

وجبة البيتزا عن طريق مطاعم البيتزا 
األميركية. وأبقى في مجال األطعمة واملطاعم 
وأسوق مثاال على قوة التأثير اخلليجي في 

املجتمعات العربية التي لم تعرف الوجبة 
اليمنية الشهيرة »املندي« إال بعد أن حملت 
تلك الوجبة الهوية السعودية أو اخلليجية. 

ولسنا نبالغ أو نتوهم حني نؤكد الثقل 
اخلليجي في حياة العرب وقدرة املجتمع 

اخلليجي على التأثير وقيادة املرحلة املقبلة، 
خاصة إذا عرفنا أن اخلبراء يتوقعون أن 
يصبح االقتصاد اخلليجي املوحد سادس 

أكبر اقتصاد في العالم عام 2030 يعني »بعد 
بكره«! 

ال يوجد أي نوع من أنواع التجارة إال ولها 
سوق ومكان رئيسي للبيع باجلملة جتد فيه 

عددا كبيرا من احملالت املختصة لبيعها أو 
لصيانتها، فكلنا نعرف شارع الفحم وشارع 

الزينة وشارع احلدادين وشارع اجلملة 
للمواد الغذائية، وجميعها في منطقة الشويخ 

الصناعية.
ومن الطبيعي أن تكون هناك أماكن ومحالت 

لبيع التجزئة مثل محالت الذهب املنتشرة، 
حتى أنك جتد أن أغلب اجلمعيات التعاونية 

خصصت لها محالت مخصصة، رغم أن 
اجلميع يعرف مكان سوق الذهب الرئيسي 
في منطقة املباركية، ومحالت بيع التجزئة 

لكثير من املواد االستهالكية التي تعتمد على 

املورد الرئيسي الذي عادة ما يكون له محل 
رئيسي في أسواق اجلملة أو في مجمع 

جتاري، وتكون مخازن تلك الشركة في مكان 
إيجاره أرخص بكثير من مكان البيع أو 

العرض.
فليس من املنطق واملقبول أن تذهب إلى أحد 
املجمعات التجارية الراقية وتبحث عن قطع 
غيار لسيارتك، أو تبحث عن محل تصليح 
كمبيوترات بني بسطات سوق السمك، وقد 
يعتقد الكثير منكم أن شارع الصحافة هو 

مكان بيع الكالم، كما يطلق عليه البعض 
مازحاً.

لكن احلقيقة التي يتجاهلها الكثير من أبناء 
الشعب الكويتي، أن سوق بيع الكالم هو 

مكان بعيد عن شارع الصحافة، وهو سوق ال 
يسمح فيه بالبيع إال لقلة قليلة، ففي أروقته 

سمعنا وعرفنا عن قصص كان يتاجر بها 
»بياعة« الكالم وستؤمن بأن الكالم أرخص 

من الهواء.
ففي ذلك السوق الفخم، يبحث »البياعة« 

عن املشترين، فكلهم يقول اجلملة التي كنا 
نسمعها في سوق املباركية قدميا »الزين 

عندنا والشني حوالينا«، مع أن أغلب بضاعتهم 
أصبحت غير صاحلة لالستهالك الكويتي 

الواعي.. وفهمكم كفاية إن كنتم واعني.
أدام اهلل من كانت بضاعته لصالح املجتمع 

بكل مكوناته، وال دامت بضائع الذين يريدون 
الوصول إلى مصالح خاصة لهم. 

عندما أصدرت وزارة الداخلية بيانا يحمل 
الكثير والعديد من املعاني مختصرة سطوره 

في جملة واحدة، وهي صدور قرار »الوافد 
الطاق واملطقوق إبعاد«، هنا نقول ملن كان وراء 

إصدار هذا القرار »شبو«.
نبدأ من حيث انتهينا بالفعل قرار صائب بأن 
نستبعد كل من يقوم على الفوضى ويخترق 

أمن املجتمع، ولكن السؤال هنا منا إلى من 
ميتلك القرار في وزارة الداخلية:

٭ إذا الوافد لم يبلغ السن القانوني فما هو 
احلال؟ هل اإلبعاد يشمل احلدث وأسرته أم 

ماهي آلية التصرف والقوانني في تلك احلاالت؟
٭ هل القرار يقتصر فقط على الذكور أم 

يشمل اجلنسني؟
٭ هل القرار يقتصر فقط على الضرب؟ 

فالضرب أنواع، هناك الضرب بالعني والسمع 
واللسان وجميعها تقوم على الفاضي ويخدش 

املجتمع؟
٭ هل القرار وليد ساعات وينتهي مثله مثل 
القرارات األخرى؟ فما نعلمه أنه يوجد قرار 
في املاضي يقر بأن أي وافد يقوم مبغازلة 
أو حترش بفتاة أيضا »إبعاد«، وأخذ القرار 
ساعات قليلة ولم نسمع عنه ليه مرة أخرى!

٭ ملاذا اقتصر القرار على الضرب فقط ولم 
يشمل العديد من صور الفوضى وخرق أمن 

املجتمع؟ فعلى سبيل املثال ال احلصر البويات 
وغيرهم من أجناس ال نعرف إلى أي فئة 

ينتمون، أليس هؤالء نوعا من أنواع الفوضي 
وزعزعة األمن للمجتمع؟

٭ صدرت األوامر للوافد فما هو احلال البن 

الديرة؟ »سئمنا من جملة مريض نفسي« حان 
الوقت لصدور قانون صارم وحازم يحد من 
استهتار أبنائنا مبا نسمعه ونراه من جرائم 
قتل وضرب وغيرها ونتيجة »مختل عقلي« 

حان الوقت ال لدراسة الوضع بل لوضع 
قوانني صارمة تشمل معاقبة األبناء واآلباء 

أيضا.
٭ حرف »الواو«: نريد أن نعرف ما هي 

عقوبة كل من يتخاذل من رجال األمن ويقبل 
بتدخل حرف »الواو« وعدم تنفيذ القانون البد 
أن تكون العقوبة »تعور« معالي الوزير ليكون 

عبرة لآلخرين.
٭ مسك اخلتام: أمنية بأن يصدر قانون 

يعاقب كل حرف »الواو« ألن الكويت »تعبت« 
من الواسطات.. اهلل املستعان.

إن من أحرج املراحل العمرية هي املرحلة 
الثانوية، ملا تعتليها من مشاكل وصراعات 

سلوكية ونفسية واجتماعية من قبل الطالب 
والطالبات، وذلك يرجع الى املرحلة العمرية 

التي تتميز بقمة احليوية والنشاط والفضول 
الكبير في اكتشاف العالم من حولها، ولعل 

في الغالب ينصبُّ االكتشاف على أمور 
سابقة ألوانها، نظرا ملا مير الفرد منهم في 

هذه املرحلة من تغيرات فسيولوجية سريعة 
تناهض قدراته العقلية في التمييز بني 

ه تلك الطاقات  الصحيح واخلطأ، فإن لم توجَّ
توجها سليما بالتعاون بني األسرة واملدرسة، 

فسوف تظهر ظواهر ومشاكل جراء عدم 
تفهم هذه املرحلة وتقومي سلوكياتها وأفكارها 

واالهتمام بها.
وفي ظل املتغيرات العصرية واملشاكل 

األسرية املتفاقمة ما بني اإلهمال وانحدار 
الوازع الديني في الكثير من األسر اليوم، 

يعاني املجتمع الدراسي في املرحلة الثانوية 
من صراعات وسلوكيات من قبل الطلبة 

يشيب لها الرأس، ولعل اإلدارة تختلف من 

مدرسة الى أخرى في قوة سيطرتها وضبطها 
لألمور التربوية التي هي من أولوياتها.

ولكي تتمكن املدرسة من سيطرتها على 
تلك األمور، ال بد من املعاجلة، ال بالشدة 

التي يتبعها النظار والناظرات في معاجلتهم 
لألمور، وإمنا تكون بالرفق ومعاجلة الفكر... 

لكن كيف؟
إن أحد الطرق املعاجلة هي احملاضرات 

الشهرية التي تقدم لطالب املرحلة الثانوية 
وباملوضوعات املنتقاة لهم بطرق مشوقة 

مريحة تستطيع املدرسة من خاللها كسب 
قلوبهم واستدراج طاقاتهم نحو األفضل.

والتكرار من أهم األسس التربوية التي تغذي 
القيمة وتغرسها في نفوس الطلبة، وال بد من 
محاضرات شهرية توعوية ثقافية دينية ذات 

مؤثرات، تؤثر على نفسية الطالب وتقوده 
نحو فهم ملستقبل وحياة اجتماعية أفضل 

دون صراعات، إلى جانب تغذية الطموح 
لديهم وتبصيرهم بكيفية استثمار طاقاتهم 

نحو عمل مشاريع تعزز ثقتهم بنفسهم 
وتثبت وجودهم، وهذا ما يبحث عنه الطالب 

في هذه املرحلة، في ظل الضغوط الدراسية 
والكّم املنهجي في التعليم.

إن التعاون بني األسرة واملدرسة ينصّب 
على أساس تربوي في كيفية توجيه طاقات 

الشباب، والصغار أيضا، في أنشطة من أجل 
ثقافة عالية في ميدان العمل وإثبات وجود 
وتعزيز ثقة وإعالء الطموح وشغل أوقات 
فراغهم من خالل التعلم والعمل، وهذا ما 

يكون في ثقافة االهتمام بالفرد وتنميته، فال 
مجال للشغب وال مجال للظواهر السلبية 
واملشاكل والصراعات األسرية العالقة بني 

اآلباء واألبناء.
وأخيرا، فاحملاضرات مهمة جدا كسبيل 

من سبل حل مشاكل كبيرة وكثيرة داخل 
املجتمع املدرسي عامة واملرحلة الثانوية 

خاصة، والذي ينعكس جناحها على األسرة 
واملجتمع باإليجاب.

فالفتاة في هذه املرحلة بحاجة إلى صداقة 
والدتها بنسبة 85%، والباقي تتركه لوالدها، 
بينما الفتى بحاجة إلى صداقة والده بنسبة 

75% تاركا النسبة املتبقية لوالدته. 
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