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د. عبدالهادي عبداحلميد الصالح 

من خاف سلم 
مرفوع عنه القلم!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

منذ العام 2010 واجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية يعمل بحرص ودقة على استكمال جهود 
اللجان التي سبقته من أجل تثبيت حق مستحقي اجلنسية 
الكويتية من املقيمني بصورة غير قانونية كاملسجلني في 
إحصــاء 1965 وآخرين، ولقد ثبت للجهــاز انتماء غالبية 
املقيمني بصورة غير قانونية )البدون مجازا( إلى دول اجلوار 
مبوجب إفادات رسمية صادرة عن هذه الدول تؤكد انتماء 
هؤالء لها، وبالتالي عدم جواز تسميتهم بعدميي اجلنسية 
)البدون( وفق التعريف الدولي، ما يعني بطالن حقهم في 
املطالبة بالتجنس على أســاس االتفاقيتني الدوليتني 1954 
و1961 ملعاجلة أوضاع عدميي اجلنسية واللتني تلزمان الدول 
املوقعة عليهما )الكويت غير موقعة على االتفاقيتني( بتجنيس 
عدميي اجلنسية املتواجدين على أراضيها، إال أنهم وجدوا 
في الروابط القبلية التي تربطهم ببعض الكويتيني مدخال 
آخر حليازة اجلنسية الكويتية، فتحت تأثير القبيلة والوالء 
لها قام بعض الكويتيني في جتاوز على الوطن ومصاحله 
مبمارسة الضغط على نوابهم لتجنيس أبناء هذه الفئة رغم 
ما يشوب هذا الفعل من خطورة أمنية مباشرة على البالد 
ملا للدول التي ينتمون إليها من مصالح وأطماع في املنطقة، 
خاصــة ان الكثيرين منهم قد جلــأوا لإلقامة في الكويت 
أثناء الغزو العراقي وسجلت بينهم حاالت عديدة للتعاون 
مع اجليش احملتل مما يكشف عن جدية اخلطورة األمنية 
املباشرة على البالد، هذا باإلضافة إلى التهديد األمني غير 
املباشر الذي تشكله إضافة إعداد غفيرة للمجتمع الكويتي 
الصغير ال تشاركه تقاليده وقيمه وتخل بانسجامه الطائفي 
والفئوي الذي حفظ متاســكه عبر 350 ســنة من األلفة 

واملواطنة املشتركة.
يصنف االقتصاد الكويتي في املرتبة 53 على اقتصادات 
العالم وهو معرض للتغيرات السلبية املرتبطة بتغير اسعار 
النفط العاملية بدرجة كبيرة وخطيرة لكونه احادي املصدر 
يفتقر إلى التصنيع والتنوع، اما ارتفاع دخل الفرد الكويتي 
PC فيجــب إال يضلل املراقب ويقوده الى االعتقاد مبتانة 
االقتصاد فهو يعود في جوهره الى قلة عدد السكان واي 
زيادة غير طبيعية فيها ســيصاحبها انخفاض في دخل 
املواطن، كما ســتضخم الزيادة الســكانية من حجم باب 
الرواتب والدعوم وتقلل من فرص العمل احملدودة أساسا 

ألحادية مصدر الدخل وغياب التنمية الشاملة.
يعاني التعليم في البالد من حالة من التراجع احلاد، حيث 
 WEF بلغ ترتيب الكويت على مؤشر منتدى االقتصاد العاملي
جلودة التعليم 104 بني 137 دولة، وال يتجاوز مستوى تعليم 
70٪ من املقيمني بصورة غير قانونية املرحلة املتوســطة 
مما يعني مزيدا من التراجع في التعليم واخلطر البالغ على 

اقتصاد البالد واستعدادها للتطور والنماء.
ان اي معاجلة ألوضــاع املقيمني بصورة غير قانونية 
ـ وبغض النظر عن اسباب نشوء هذه الفئة ـ ال تأخذ في 
االعتبار احملاذير التي سقنا اهمها اعاله ستوقع ظلما فادحا 
على املواطن الكويتي وعلى الكويت وهو ما ال ميكن القبول 
به كما ال ميكن القبول بحرمان كل من يثبت حقه من شرف 

املواطنة الكويتية.
يقــدم بعض املثقفني رأيا يقــول بأهمية جتنيس هذه 
الفئة ملنح الدولة تعدادا مينحهــا كيان الدولة احلقيقية ال 
محض كيان اإلمارة الهامشية التي يحمي وجودها رصيدها 
من النفط وهو رأي له وجاهته لكن تعترضه وتقف ضده 

مجموعة من العوامل.

مــازال هناك عزوف حقيقي من املواطنني لالنخراط في 
العمــل بالقطاع األهلي على الرغم مــن املزايا العديدة التي 
مينحهــا القطاع اخلاص للعاملني لديه، إال أن االنطباع العام 

لدى األغلبية ال يشجع على العمل في القطاع اخلاص.
وعلى الرغم من أن قانون العمل في الكويت ضمن حقوق 
العاملني إال أن العزوف يبدو واضحا وقد تكون أولى األسباب 
والعوامــل التي آلت بالوضع إلى هذا احلال هو العقلية التي 
يفكر بها بعض أصحاب األعمال لدينا فهم ال يتعاملون مع 
املوظفني لديهم على أساس اإلنتاجية واجلودة والكفاءة وإمنا 
على أسس واعتبارات مختلفة أهمها هو الراحة النفسية التي 
يشعر بها أصحاب األعمال للعامل بغض النظر عن جودة أدائه 
وهذه الطريقة بالتفكير بالتأكيد لن تفسح املجال ألصحاب 
األعمال من النهوض بالقطاع اخلاص هذا فضال عن تطبيق 

قانون العمل كما جاء.
ولننظر بالتظلمات املرفوعة من العاملني في القطاع األهلي 
املرفوعة أمام قطاع العمل في وزارة الشؤون، فهل يستجيب 
أصحاب األعمال لوساطة وزارة الشؤون؟ أستطيع أن أؤكد 
أن أي شكوى ترفع من العمال على أصحاب األعمال ستؤدي 
بالتالي إلى فقــدان العامل لوظيفته ألن الصلح أمره صعب 
وباألخص متى ما جترأ العامل وقدم شكوى لدى وزارة الشؤون 
وهذا فيه نوع من عدم احترام حقوق اإلنسان بشكل كبير.

فالبعض يعتبر العاملني لديه سواء كويتون أو غير كويتني 
بأنهم مملوكون لديــه ويرفض حتى أن يتم التفاوض على 
حقوقهم، هذا فضال عن سوء املعاملة التي لو قام احد العاملني 
بالدفاع عن حقوقه أو معارضة صاحب العمل ســينتج عنه 
أن املوظف حينها سيخسر وظيفته فقط ألنه جادل صاحب 
العمل أو طالب بحقوقه التي أقرهــا القانون وهذه الكارثة 
موجوده في القطاع اخلاص بشكل كبير وهي التي أدت إلى 

عزوف الكويتيني عن العمل في القطاع األهلي.
إن سياسة األعمال هذه بابها ومداها واسع فحتى تكون 
الكويت رائده في األعمال وتكون متفوقه من الضروري أن 
تتغير هذه العقلية وطريقة التفكير التي يفكر بها الكثير من 
أصحاب األعمــال، ال ادري إن كان بعض أصحاب األعمال 
يعلمون حني تقل مبيعاتهم أو تكون هناك خســارة يكون 
سببها ضعف جودة األداء لدى العاملني لديه وبالتالي سيتكبد 
صاحب العمل خسائر نتيجة العقلية التي يفكر من خاللها.

فاملتتبع لبعض أنشطة أصحاب األعمال ولنا على سبيل 
املثال وليس احلصر قطاع املطاعم مثال ال أدري إن كان يعلم 
أصحاب بعض املطاعم الشهيرة والتي حتمل عالمات جتارية 
شهيرة أن اإلقبال على مطاعمهم قل بشكل كبير نظير فقدان 
جودة الطهي، ففي السابق كانت اجلودة في الطهي أكبر بكثير 
مما هي عليه والسبب أن العمالة التي تطهو بشكل جيد قد 
تركت العمل لألسباب التي مت ذكرها إما ملزاجية صاحب العمل 
أو هدر حلقوق العامل وهذه بالتأكيد خسارة قد ال يالحظها 

أصحاب األعمال إال متى ما تكبد خسارة فادحة.
هذا فضال عن بعض املستشفيات التي تفقد أطباء أكفاء 
فيذهب اجلمهور لهؤالء األطباء في مقارهم اجلديدة فيفقد 
بالتالي املستشــفى الكبير مراجعني كثرا وهذا كله بسبب 

اإلدارة والتعامل مبزاجية من قبل بعض أصحاب األعمال.
إن مثل هذه الظاهرة ال ميكن جتاهلها ألننا نريد للقطاع 
اخلاص أن يكون قويا وقوامه مبني على أسس سليمه وأن 
تتغير العقلية التي يفكر بهــا بعض أصحاب األعمال لدينا 

سواء جتاه العمالة الكويتية أو الوافدة.

رأينا في املؤمترات التي تقيمها 
املؤسسات الدينية في الكويت وغيرها، 
نادرا ما تستضيف من ميثل مدارس 

فقهية مخالفة لتوجهاتها املذهبية. 
ذهبنا إلى إيران قبل أيام بدعوة 
الدولي  كرمية من منظمي »املؤمتر 
للوحدة اإلســالمية« حتت عنوان: 
»وحــدة األمة للدفاع عن املســجد 

األقصى«. 
فوجدنا ما شــاء اهلل عشــرات 
الوفود من الدول العربية واألفريقية 
واآلسيوية واألوروبية، من مشرقها 
إلى مغربها ومــن مختلف األعراق 
واملذاهب، ومن السياسيني واإلعالميني 
الذين تنوعت أشكال  الدين  ورجال 
عمائمهم وحلاهــم، جمعتهم كلهم 
حتت العنــوان األكثــر أهمية لهم 
»وحــدة األمة للدفاع عن املســجد 
األقصى«، ومبناســبة ذكرى والدة 
محبوبهم الرســول األعظم »محمد 
صلى اهلل عليه وآله وســلم« والذي 
اإلمام  يصادف كذلك ميالد حفيده 

جعفر الصادق گ. 
وأظهــرت الوفــود اإلعجــاب 
والتبجيل بإيران ولقادتها االحترام 
لتبنــي قضيــة املســلمني األولى 
»فلسطني«، والتنديد بكل محاوالت 

التطبيع العربي - اإلسرائيلي. 
وبحسبة بسيطة، هذا العدد الهائل 
لو ضربته فــي 33 عدد مرات هذا 
املؤمتر السنوي، باإلضافة إلى عشرات 
املؤمترات املشابهة األخرى، لعرفت 
كيف تشــتغل إيران في استقطاب 
الفعاليات، لتوجد لنفسها مزيدا من 

الشعبية العاملية. 
أما نحن فلألســف نســتهوي 
السياسة اإللغائية للمخالف لنا، وكيل 
االتهامات، كاالتهامات بالتمدد الفارسي 

والصفوي واملجوس وأبناء املتعة!
قناعتي أن إيران تعمل على أن 
تكون الدولة اإلسالمية العظمى لكل 
العالم، وليس للشيعة  املسلمني في 

كما يتوهم البعض.

الكلمة السامية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، أميرنا 
ووالدنا القائــد، حفظه اهلل ورعاه، 
والتي خاطب فيهــا إخوته وأبناءه 
وعزوته مواطنني ووافدين على أرض 
الكويت الطاهرة، تضمنت مبجملها 
رسائل واضحة وبليغة حول ما دار 
فــي الفترة األخيرة بني ســطور 
وكلمات ومعاني تخاطبات وسائل 
التواصل االجتماعي للنسيج العام 
للمجتمع الكويتــي كافة بجوانبها 
السياســية واالجتماعيــة وتطور 
االختالف الدائر بني بعض األطراف.
وقد جاءت هذه الرسائل حكيمة 
حتى يبقى للود قضية، وللحفاظ على 
التماسك والترابط والتعاون األكثر 
واألكبر ما بني أبناء املجتمع الواحد 
مهما بلغت حدة تلك اخلالفات، وملنع 
الفعل األرجح  تغلب االنفعال على 
لبلوغ الهدف املطلوب، وإغالق كل 
أبواب الفتنة، ال سمح اهلل، وتدخل 
فطريات خارجيه تغذيها إلشــعال 
حرارة ما فيها من مطالب ذات اهتمام 
بتدعيم أمن وأمــان اخوة اخلندق 
الواحد برباط الفعل الناجح الراجح 
لشعار »كلنا للكويت، والكويت لنا 
قوال وعمال«، كما ورد بنبرات تلك 
الكلمات السامية كما توقعها اجلميع 
بخطاب فصيح ال يخرج عن مجالنا 
الوطني املتبع بالسراء والضراء لهذا 
البلد اآلمن ملا قبل 400 عام والدة 
كويت اخلير بسواعد اخليرين وهكذا 
كان مع رفع أذان عشاء ذلك اليوم 

املبارك.
واملطلــوب مــن حكومتنــا 
ومحكومينــا األوفيــاء قطع دابر 
اإلشاعات اخلانقة لألجواء الصحية 
املتابعــة ملا يحصل من أســاطير 
وقصص وروايات التجمعات املختلفة 
بزوايا الديرة بال حســد وال غيرة 
جاحد كما نتوقعه ونحن صامتون 
صامدون للتأمــل ملا يحصل بكل 
جديده رغم حماوة احلديدة وإهباط 
لهيبها املتهاوي لألدنى انتصارا بإذن 

اهلل.
الوطن  ثم  وســمعا وطاعة هلل 
واألمير الغالي راعي مسيرتنا وقائدها 

الوفي.

حكومات سمو الشيخ جابر املبارك، 
علــى األقل في عامهــا األول وهو 
عامها الوحيد، ولكن التركيز شعبيا 
سيكون على أداء الوزراء اجلدد وهو 
ما سيحدد إما جناح احلكومة اجلديدة 

أو عدمه.
> > >

واحلكومة احلالية بتغيير نصف 
احلقائب من احلكومة السابقة واضح 
أنها حكومة »تدوير« دستورية وأنه مت 
التضحية بـ »احلكومة« السابقة حتى 
يستمر »املجلس« احلالي، ولكن هذا 
يجب أال يستمر، إذ أن احلل املتوقع 
بل انه املنطقي لوال تسارع األحداث 
هو حكومة جديدة وانتخابات جديدة، 
ولكــن الوضع اآلن مييــل للتهدئة 
السياسية، وهو األفضل للجميع بعد 
عاصفة األحداث املتسارعة األخيرة.

ولد مواطــن واملطلوب منك تعطينا 
مقترحاتك وأفكارك نتبناها ونحطها 
بأسمائنا ألننا منلك العرق »الوزاري«.

يا مواطن يا ابن احلالل روح انزل 
انتخابات جمعيــة تعاونية او نادي 
رياضي او نقابــة عمالية وال حتى 
انتخابات مجلس األمة والبلدي، تبي 

وزير من صجك انت؟!
انزين اشلون اخذ وزارة؟ طلع 
لسانك وحوش خشمك! قول خميس 
كمش خشم حبش! الشمس املتشمسه! 

مبروك جاتك وزارة.
وقبل التشــكيل احلكومي، زاد 
نشــاط وزراء تصريف العاجل من 
األمور وأيضــا زاد ظهور الوزراء 
السابقني في تصريحات إعالمية، هذا 
غير الطامحني اجلدد ملقعد »األحالم«.
باملختصر: من سابع املستحيالت أن 
يتم اختيار أي وزير دون أن ينتمي 
إلى جماعة تضغط له للحصول على 
مقعد باحلكومة، تعددت األســباب 

والواسطة وحدة.
رسالة: إذا لم تتأسس هذه احلكومة 
على وزراء ذوي نهــج وفكر فإن 
النتيجة ستكون استمرارنا في مزيد 
من القرارات غير املدروسة والتخبط 

الوزاري.

من خالل مظهرهم فلهذا السبب جتد 
الكثيرين على شراء املاركات  حرص 
بأنواعها املختلفة من أجل »لفت« نظر 
اآلخرين دون أن يفكر حلظة واحدة بأن 
»املالبس« وجدت للستر وليس للتباهي 
أمام الناس وهناك مقولة تقول: أفضل 
أن أجلس مبفردي أفضل من اجللوس 
مع أشخاص ينظرون إلى ماركة حذائك 
قبل عقلك! أضــف إلى ذلك أن هناك 
من »يتباهى« حتى في »الكافيه« الذي 
يتواجد فيه دون االهتمام بنوعية القهوة 
واخلدمة، كل تفكيره بأنني موجود في 

املكان الفالني املشهور.
٭ أخيرا: ال تخدعك املظاهر فبعض الناس 
الغالف  الروايات احلديثة  مثل بعض 
»روعة« واملضمون سيء، فاحترس أن 
حتكم على اإلنسان من مظهره، فكثير 
من الناس في هذا الزمن أغلى ما فيهم 
»ثيابهم« وأثمن ما ميلكون ساعاتهم 

ومجوهراتهم.

الفرات ودجلة وهــي متتلك أكثر من 
22 مليــون نخلة. والتمــر له فوائد 
كثيرة ملا يحتويه من العناصر الغذائية 
البروتني  املفيدة لصحة اإلنسان مثل 
البوتاسيوم وهي من األغذية  وأمالح 
التي ميكن حفظها وتخزينها. وهناك 
الكثير من األصناف واألشــكال مثل 
البرحي واخلالص والسكري والصقعي 
وغيرها. والتمر من الغالت النقدية املهمة 
بعد البترول. وأشجار النخيل املباركة 
تختزل قساوة األجواء احلارة والشمس 
احلارقة بتمرة ذات مذاق حلو صعبة 
املنال لصعوبة نوالهــا الرتفاعها في 
أعلى قمة الشجرة. وقد تصنع اجلمال 
وحالوة ثمارها من شــكلها وسعفها 
ووهج الشمس احلارقة فتقف أشجار 
النخيل صامدة أمام تلك األجواء القاسية 

من أجل إنضاج مترها.
شــكرا لك أيتهــا النخلة اجلميلة 
الباهرة والشــامخة وبكرمك وجودك 
وعطائك الالمحدود من ثمارك الطيبة 
واحللوة املذاق وهي كالعســل وعلى 

مختلف أشكالها وأصنافها.
يا موطن البالبل بتغاريدها الشجية 
ويا واحة الصحاري برونقها لننعم من 
ظاللك الوارفة وقت الهاجرة والقائلة.

العبور باملجلس إلى نهاية دور انعقاده 
حتى الدعوة النتخابات جديدة دون 
أدنى حد من الصراعات السياسية.

> > >
وكذلك لن تتعرض احلكومة ألي 
هجوم سياسي كبير كما تعرضت له 

لإلجناز احلكومي.
وتبقى آليــة اختيار الوزراء إلى 
يومنا هذا »ســرية« رغم أن رئيس 
الوزراء يختــار الوزراء، لكن يبقى 
السؤال احملير: من الذي يرشح هؤالء 
الوزراء ويعــرض ملفاتهم ويبرر 
الوزارة  لتوليهم  املقنعة  األســباب 

دون غيرهم؟!.
او  هل سمعتم مبوظف مجتهد 
نشــط متدرج بوزارته حصل على 
هذا املنصب الوزاري؟ اجلواب: »لي 
حبتك عيني ما ضامك الدهر«، وانت 
موت »قهر« ألن فالن شيخ ولد شيخ، 
وفالن تاجر ولد تاجر، وفالن وزير 
ولد وزير، وألنك »فلنتان« مواطن 

أمام اآلخرين، فهنــاك التزامات أهم 
بصراحة من سيارة ولكن أصبح البعض 
»غرقان« باملظاهر أكثر من األساسيات.
إن املظاهر التي أغرقت الكثيرين 
بالديون جعلتهم يتفاخرون حتى في 
بيوتهم وبتصميمه وبأثاثه.. وتناسوا 
أن املنزل هو للسكن وليس للتفاخر! 
ومازال البعض أيضا يحكم على الناس 

اإلنسان ألن يترفع عن احلقد وأن يجازي 
بالسيئة حسنا فقال:

كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعا ... 
يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر

ووصفها أمير الشعراء أحمد شوقي 
في قصائده، إن النخلة لم تبخل يوما 
وإنها ظالل الهاجرات وأن ثمرها طعام 
الغني. وحتتل اململكة  الفقير وحلوى 
العربية الســعودية املرتبة األولى في 
زراعة النخيل وإنتاج التمور ومتتلك أكثر 
من 28 مليون نخلة تتركز في منطقه 
األحســاء والرياض وحائل والقصيم 
واملدينة املنــورة. وفي العراق تتركز 
زراعة النخيل عند شط العرب ونهري 

وفي اعتقادي أن احلكومة اجلديدة 
ستكون حكومة متضامنة بشكل كبير 
ما سينعكس حتى على أداء البرملان، 
فمثال: لن تكون هناك اســتجوابات 
مفاجئة او »مدبرة« سياسيا، وسيكون 
هدف احلكومة السياسي األول هو 

بس تدرون يستاهلون الوزراء ألن 
الغالبية منهم يخلون املوظف يبحث 
عن نائب يحل له مشكلته بالوزارة 
وغالبا يكون مظلوما بسبب التعسف 
القياديني  السلطة من  في استخدام 
بالوزارة خاصة إذا ما كنت من ربعهم! 
بالعربي.. يعني انتم تيبون املشاكل 

لنفسكم!
الوزير إذا ما كان عنده خطة عمل 
يقدمها لرئيــس الوزراء خالل مدة 
زمنية فهذا ما يهمه إال »البشــت« 
ولقــب وزير! أما لــو وضع وزيرا 
متخصصا في وزارة عنده على األقل 
العلمية ويضيف عليها  اإلمكانيات 
خطته العملية فهذا الوزير املطلوب 

فمن ميلك ماال يستطيع أن يشتري أي 
سيارة يريدها عليه بألف عافية، لكننا 
»تعلمنا« من آبائنا أن نكون حريصني 
عند شراء ما نريده وأال جنعل »قسطنا« 
مرهقا علينا حتى ال يكون ذلك القسط 
»عبئا« ثقيال علينــا ويجعلنا نقصر 
بواجباتنــا األخرى، فالدنيا ليســت 
مرتبطة بسيارة »كشخة« للتباهي بها 

وتترسخ جذورها في األرض واحلياة 
والتاريخ معا، ولم تغب تلك الشجرة عن 
كتب األديان السماوية ولها أكثر من ذكر 
في القرآن الكرمي منها »والنخل باسقات 
لها طلع نضيد« سورة ق آية رقم 10. 
فالنخلة قريبة من قلب العربي ووجدانه 
وجذوره من جذورها فصارت مهيمنة 
في مواضيع الشعر وذكرها الكثير من 
الشعراء في العصور القدمية واحلديثة 
مثل امرؤ القيس وأبومتام والبردوني 
وجرير وأبي العالء وأحمد شوقي وكذلك 
بدر السياب واجلواهري وغيرهم الكثير. 
والعربي جعل من النخلة رمزا للتسامي 
والرفعة عن قبيح الصفات ودعا أخاه 

احلكومة اجلديــدة لن يتجاوز 
العام، وسيكون  عمرها »دستوريا« 
دورها وفق اخلطوط العريضة مواكبة 
مجلس األمة في دور انعقاده األخير 
القادمة  الدعوة لالنتخابات  ثم  ومن 

ملجلس 2020.
> > >

فليس من املتوقع أبدا من احلكومة 
اجلديدة التي يرأســها سمو الشيخ 
صباح اخلالد أن تكون حكومة تغيير 
أو حكومة نهــج جديد، وهذا حتما 
ليس دورهــا وال املنتظر منها، وال 
يجب حتميلها أكثر مما حتتمل، أو 
حتميل رئيس مجلس الوزراء اجلديد 
مسؤولية تغيير في وقت لن يتجاوز 
العشرة أشــهر وهو عمر احلكومة 

الدستوري.
> > >

راحت حكومــة وجاءت حكومة! 
وجاء رئيس حكومة جديد.. شــنو 

اجلديد؟
اجلديد أن األســماء ســتتغير 
ونشاهد أسماء وزراء جدد، ونضع 
النظريات والفرضيات والتوقعات حول 
أدائهم، هذا سيصلح الوزارة واذا به 
»املصلح« يستسلم ملن »يتمصلح«.

 أخبركم بسر بيني وبينكم! بعيد 
الشر عنكم يقولون الكرسي الوزاري 
»مرض« خبيث يصيب صاحبه بحالة 
من »التفرعن« و»التلعن« ومبجرد أن 
تصل لهــذا املنصب وتدخل مكتبك 
اجلديد تغير األثاث والفرش وحتى 

طاقم العاملني!
أول صراع وزاري للوزير في أي 
الوزارة والوكالء  وزارة، هو وكيل 
املســاعدون! راح يطلبهم ويجتمع 
فيهم تدريجيا ويبدأ بالنقاش وفرض 
رأيه من منطلق قوة »املنصب« وليس 
»املنطق« واللي ما يطيع يضيع، أما 

يتغدى فيهم أو يتعشون فيه!
لكن املهمة احلقيقية املطلوبة من 
السياسية  الوزير حتمل املسؤولية 
وهــذي ممكــن تصعــده منصة 
االستجواب خاصة إذا كان رافع اجلامة 
على النواب فيا ويلك ويا سواد ليلك!

الدين كما يقولون: »عمات عني«، تلك 
املقولة قالها لي صديق عندما اشترى 
ابنه »سيارة« غالية الثمن من نوع جيب 
يتباهى البعض من الشباب بركوبها! 
يقــول الصديق: إن راتب ابني بالكاد 
يكفيه لنهاية الشهر ولكن بعد شرائه 
تلك السيارة باألقساط أصبح الراتب 
ال يكفيه ملدة 10 أيام وبقية الشهر يبدأ 
بـ »الطرارة« منــي أو من أمه! تعبت 
وأنا أكلمه بأن يبيع تلك السيارة على 
»ثانية«  »أقساطها« ويشتري سيارة 
قســطها معقول فنحن حالتنا املادية 
ككثير من األسر الكويتية على قد حالنا 
ولكنه يقول لي: إن ربعي راح يعرفون 
بأني على قد احلال وإنني »توهقت« 
بشراء تلك السيارة ويبدأون بالتطنز 
علي وما أقدر بصراحة أبيعها، أحتمل 
الطنازة  »األقساط« ولكني ال أحتمل 

ومعايرتي!
الشاب ليس قياسا آلخرين،  ذلك 

النخلة اجلميلة والشامخة  شجرة 
والباسقة في طولها حتى تكاد تعانق عنان 
السماء هي كالفتاة الفائقة اجلمال واملدللة 
صعبة املنال لصعوبة جني ثمارها احللوة 
وهي كالشهد »التمر« بسبب ارتفاعها 
وقد يصل طولها إلــى الثالثني مترا، 
تتباهى في جمالها بأوراقها الريشية ذات 
احلجم الكبير بأفرع سعفها اخلضراء 
التي تســر الناظرين وتتمايل بخيالء 
عندما يداعب الهــواء العذب والعليل 
بأوراقها الريشــية اخلضراء. شجرة 
النخيل هي من األشجار املعمرة واملباركة 
ومعروفة منذ أقدم العصور ولها ذكر 
في احلضارات القدمية كحضارة وادي 
السومرية والبابلية وغيرها  الرافدين 
وكذلك في حضارة وادي النيل وحضارة 
دملون وجلفار وفي شبه اجلزيرة العربية 
وبالد املغرب. وجتود أشجار النخيل في 
األجواء املناخية الصحراوية واملدارية 
احلارة وجذورها البد أن تروى باملياه 
العذبة، وكما يقول العراقيون: »يجود 
النخيل بثماره الطيبة إذا كانت أقدامه 
في املاء ورأسه في جهنم«. واجلو احلار 
يساعد على نضوج التمر وهي سيدة 
الشــجر املثمر وكأنها عروس تتحلى 
بعــذق التمر كأنها قالئــد من ذهب. 
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