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خــالل الســنوات املاضية 
كانــت وزارة األشــغال تعمل 
بجــد واجتهاد، ولكــن خارج 
نطاق اجلــودة العاملية، واعتقد 
الوزارة  أن املسؤولني في هذه 
لم يفكروا أصال في اجلودة ألن 
الكويت  ناجت أعمالهم في طرق 
يؤكد هذه النظرية ورمبا جاءت 
من مهندسني غير كويتيني والذين 
ينطلقون من مبدأ «مشي حالك 
اهم شيء نســتلم دفعات من 

الوزارة» (األشغال).
الوزارة  والغريب ان هــذه 
خالل السنني املاضية حتولت الى 
بقرة حلوب للتجار واملهندسني 
فالقائم  القادمني من اخلــارج، 
بأعمال املشروع شركة محلية 
بإدارة عربية ومبراقب هندسي 
الوزارة أيضا  عربي ومهندس 
عربي ومن جلدته فهذا العربي 

يسلم لذاك العربي.
وأما املهندس الكويتي فنجده 
خارج نطاق التغطية بهذه املنظومة 
لسبب بسيط وهو انه عنيد يريد 
أعلى مواصفات اجلودة والدقة 
تراكيز  العمل والدقــة في  في 
وكميات خلطة االسفلت، وهذا 
األمر سيقلل من هامش األرباح 
املتوقعة للشركة الكويتية والتي 
بالباطن مــن قبل غير  تــدار 
الكويتي، وهــذا املدير الباطني 
ال ينظر الى اجلودة الشاملة في 
بناء الطريق بقدر ما ينظر الى 
مصلحته الشخصية التي تغرب 
مــن اجلها، ولو ترك على هواه 
لقام بلصق االســفلت بشريط 
شفاف الصق أو بـ «الباتكس» 
وهنا بداية املصلحة فأي خلطة 
ذات مصنعيــة متدنية املعايير 
وستهترئ بعد اول مطرة قوية، 
وكل سنتني تقوم الوزارة بكشط 
العليا من االسفلت بعد  الطبقة 
دفع مئــات اآلالف من الدنانير 
للصيانة املفتعلة هندســيا بعد 
تطاير احلصى وتكسير زجاج 
ســيارات املواطنني، أما الطرق 
اخلليجيــة املجاورة فليس في 
قاموسها كلمه (كشط االسفلت) 
إال بعد ١٥ سنة وملرة واحدة فقط.

وهنا يظهر لنا ان املســألة 
ليســت صيانة بقــدر ما هي 
منفعــة يكون نصيب األســد 
منها ألشــخاص غير كويتيني 
مبعنى كلمة حق أريد بها باطل، 
واملشكلة ليســت بالطريق وال 
بشركات مقاوالت الطرق، بل ان 
الطرق  أعمال  املتبعة في  اآللية 
ال تتمتع باجلودة واملواصفات 
القياســية العامليــة وال توجد 
جهة رقابية مســتقلة داخل أو 
خارج وزارة األشغال، وحتى ان 
وجدت فلن جتد بها خصوصية 
كويتية مبعنى ان اجلهاز الرقابي 
والقانوني جتده محتال بالكامل 
من قبــل القادمــني من خارج 

الكويت.
وهنا الســؤال املهــم، أين 
الهندســة  خريجــو كليــات 
الكويتيون وخريجــو كليات 
احلقوق طوال ٥٠ عاما املاضية، 
واين ذهــب بهم ديوان اخلدمة 

املدنية؟
ومن يهمه املال العام ويريد 
الدفاع عنه، وخصوصا أعضاء 
مجلس األمة عليهم ان يسلطوا 
الضــوء على الشــؤون املالية 
والهندسية في وزارة األشغال 

وسيرون ما ال يسرهم.
والى يومنا هــذا لم نر أي 
تغيير في شوارع الطرق الداخلية 
واخلارجية احمليطة باملناطق. وإذا 
كان هنــاك تطوير لهذه الطرق 
فإننا نريده ببصمة ونكهة كويتية 
من خالل إشراف وإدارة كويتية 

مخلصة لوطنها.
أما وزيرة األشــغال د.رنا 
الفارس فإننا نأمل منها ان تصلح 
ما أفســده الدهر بهذه الوزارة 
وأن تترك بصمة كويتية إدارية 
هندسية رقابية إيجابية، أو ان 
الوضع كالعادة يبقى على طمام 
املرحوم وكأنك يــا أبو زيد ما 

غزيت.
وأنا أرى أنه إذا استمر الوضع 
في وزارة األشغال كما هو عليه 
اآلن فإننا ســندخل في دوامة 
مسلسل تركي طويل لن تنتهي 
حلقاته إال بعد ان يتم االستغناء 
عن الطرق االسفلتية التي تكشط 
كل سنتني وتستبدل السيارات 
احلالية بسيارات طائرة والتي 

بدا تصنيعها فعليا في العالم.
وهنا نــودع الطرق احلالية 
وتغلق وزارة األشغال ويهاجر 
الذي  إلى بلده  العربي  املهندس 
التزال سياراته في ذلك الوقت 

تسير على الطرق االسفلتية.
وأكيد ســيجد لــه وظيفة 
مرموقة ألنــه كانت لديه خبرة 
سابقة في بناء الطرق االسفلتية 
في الكويت التي لم تتطاير منها 

حصوة واحدة أثناء عمله بها.

يحكــى - والعهدة على الراوي - أن قبيلة من 
القبائل كانت تتكون من خمســة عشر سبطا من 
األسباط، كانوا يعيشون حياة التنقل والترحال، وفي 
يوم من األيام وأثناء عبور إحدى املناطق القاحلة، 
سقط من على جمل من اجلمال أحد الصبية الصغار، 
فكان ســقوطه في حفرة من احلفر املوجودة في 
الصحراء، توقــف الركب، وحاول اجلميع جاهدا 
إخراج الطفل الذي تدحرج من احلفرة إلى دهليز 
وممر بداخلها، بدا الكل مرتعبا وخائفا، وسرعان 
ما قرر رجالن النزول إلى احلفرة والدهليز إلخراج 
الطفل الذي بدا صوته مرتعدا، وما إن نزل الرجالن 
حتى وجدا ممرا طويال، يشقه شعاع الشمس شقا 
خافتا، فلم يستطيعا ان مينعا نفسيهما من متابعة 
ذاك الشــعاع، الذي قادهما في نهاية الدهليز إلى 
منجم متتد عروق الذهب فيه امتدادا ال مثيل له. 
وحتول سقوط الطفل في هذه األرض القاحلة من 
نقمة إلى نعمة، فخرج الرجالن، واصطحبا اجلميع 
إلى منبع اخلير، وأرض النعم، التي اســتوطنوها 
واستعمروها وصارت لهم بيتا وسكنا، وحتولوا 
من الترحال إلى املقام، وانتدبوا منهم متخصصني 
في بيع ما يستخرجونه من الذهب فصاروا جتارا 
بارعني، وما لبثوا أن قاموا بتعيني من ينوب عنهم 
في العمل باستخراج الذهب، وصارت لهم مكانتهم 
وسمعتهم في جميع بقاع املعمورة، غير أن الزمان 
ال يظل حاله كما كان، فيحكى أنه في اجليل التاسع 
أو العاشــر، تغيرت النفوس بني العائالت، وثارت 
املطامع، وبدا كل منهم يوظف مندوبيه لســرقة 
أخيه، وزيادة ثروته على حساب اآلخرين، وحتى ال 
ينكشف أمرهم، بدا كل منهم حريصا على استثمار 
أمواله في اخلارج، لكن نظرا ألن اخلير كثير، وأن 
بذرة السرقة والفساد كانت ال تزال صغيرة فلم 

يتبد األمر ألبناء القبيلة.
 ومع تعاقــب األجيال كبرت بذرة الفســاد 
وترعرعت وصارت نبتة شــيطانية كبيرة تهدد 
بســقوط املنجم وزواله، وبدأت أخبار السارقني 
يتناقلهــا العامة، فهذا خانه مندوبه وهرب باملال، 
وهذا سقط وكيله في قضايا الفساد وقبيح األعمال، 
وهذا شارك احملتال، وذاك شارك النصاب فخانه 
في احلال، إلى أن اســتيقظ اجلميع في يوم من 
األيام على جلبــة وضجة هزت أنحاء املكان، وال 
يدري أحد ما الذي حدث في ذلك اليوم، وما السبب 
في ذلك، لكن اجلميع علم بالعواقب والنتائج، فلم 
يعد املنجم موجودا، وكأن األرض ضنت بخيرها 
وتبرها، وعادت جلفافهــا وقفرها، وكأنها تنتقم 

لذاتها، وترد على من سرقها واستباح كنوزها.
وها هو املؤرخ اجلنوبي ابن السروي، يحكي عن 
أحفاد العائالت، وقد وقفوا يندبون حظهم، ويلعنون 
أجدادهم، الذين خانوا عهدهم، وحتولوا من حراس 
للذهب، إلى سارقني تنازعوا حول ما سرقوه فيما 
بينهم، فضاع ملكهم وتشتت شملهم، وغاب في 

النسيان ذكرهم، فهل من معتبر من مصيرهم؟!
احتفل العالم، واحتفلنا األسبوع املاضي بتتويج 
سيدي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح (رده اهللا لنا ســاملا متعافيا) قائدا 
لإلنســانية وكويتنا احلبيبة مركزا عامليا لإلغاثة 
اإلنسانية، اهللا يدمي الرفعة دوم لقائدنا ولكويتنا 

ولكم جميعا. 

أذكر في احد البرامــج التلفزيونية الفكاهية 
نوعا ما أنهم عرضوا لغزا على اجلمهور ورصدوا 
جائزة ملن يأتي باحلل وكان اللغز من نوع السهل 
املمتنع وهو (من داخل ابيض ومن برا أســود.. 
جدر ياثور افهم يابقرة) الغريب في األمر أن احدا 

لم يأت باحلل.
فســاد هنا ودمار هناك.. ونحن ينقلنا رغد 
العيش من مكان الى مكان حسب الهوى واملزاج 
العام لألحداث التي تطرأ في البالد، ومن ثم نتناسى 
احلدث الذي كان مهما باألمس وتعلقنا بحدث اليوم 
حتى اصبح املجتمع ألعوبــة بيد بعض التافهني 
من املغردين وغيرهم وكأنهم مقياس الرأي العام 

في البالد.
 وهذا األمر غير صحيح مع عدم إغفال دور 
اهل اإلعالم - سناب، تويتر وغيرها- احملترمني 
الذين ينقلون املشهد ويعبرون بوطنية دون كالم 
مكتوب او منقول شفاهة مدفوع الثمن، وللعلم 
إن االعالميني الذين يعتقد الكثيرون انهم يديرون 
املشهد ما هم إال اصحاب رأي مطروح ال صناع 
رأي مسموح، فاألغلب منهم يذهب باجتاه احلكاية 
ويرويها بذكاء إال انه ليس ممن يتحكمون فيها، 
وإن ادعى ذلك فصناعة الرأي ال تأتي عبر الفبركة 

والتدجيل وإيهام املتابع مبا ليس له قدرة عليه.
العجيب في االمر اننــا ما زلنا نناقش توافه 
االمور برومانسية فكرية تافهة، واألكثر عجبا ان 
العصافير ما زالت تغرد.. ألم يحن وقت الطيور 
اجلارحــة لالفتراس واخذ زمــام االمور؟ أم ان 
رغد العيش ضيع اسود الغابة عن إدارة شؤونها 

وشؤون من حولها؟
يقول الشاعر الكبير تركي بن حميد:

من ال يدوس الراي من قبل ما ديس -
عليه داسوه العيال القرومي.

ومن ال يقلط شدرت السيف والكيس -
يصبح عليه من الليالي ثلومي.

وافهم يا فهيم،،.. جدر.. جدر.. واهللا جدر احلل 
جدر ياثور افهم يابقرة.

ينقلون إقامة بعض املوظفني بعد تقاعدهم 
تكرميا لهم.

رأى عمر بن اخلطاب ے شــيخا 
ذميا يسأل الناس، فسأله: ما أجلأك إلى 
ما أرى؟ قال: اجلزية واحلاجة والسن، 
فأخذ عمرے بيده، وذهب به إلى منزله 
وأعطاه مما وجده، ثم أرسل به إلى خازن 
بيت املال، وقال له: «انظر هذا وضرباءه 
فضع عنهم اجلزية، فواهللا ما أنصفناه، 
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم»، وهذا 
من املساكني من أهل الكتاب، ثم وضع 

عنه اجلزية وعن ضربائه.
فال أقل من السماح ألولئك الوافدين 
ممن جتاوزت خدمتهم ٣٠ عاما، أو ولدوا 
بالكويت، والراغبني بالبقاء في الكويت 
مبنحهم إقامة دائمة، باشتراطات أمنية 
الشــحاذة، ودفع  أهمها عدم  محددة، 
الرســوم الصحية واإلدارية املطلوبة، 
أو االلتحاق بعائــل كأبنائهم وأقاربهم 
من الدرجة األولى، أو البحث عن بدائل 
تكرمهم وال تهينهــم «ارحموا من في 
األرض يرحمكم من في الســماء»، فال 

تتركوهم بعدما كبروا.
الكويت بلد اإلنسانية، فلنبدع في ذلك 
قدر املستطاع، مع حفظ األمن واألمان 

لبلدنا احلبيب.

في القرارات والتوجهات، وضياع واضح 
يعيشه اولياء امور الطلبة، تنجح مدارس 
القطاع اخلاص بكياناتها الصغيرة في 
التعامل مع هذه االزمة وتدشني عامها 

اجلديد.
اذن ليس مــن الصعب على وزارة 
التربية االستعانة بخبرات القطاع اخلاص 
وتطبيق آلياتهم وافكارهم على املدارس 

احلكومية لتنفيذها.
ومن الواجب ان تتحرك وزارة التربية 
بشــكل فعلي ميداني من خالل خطة 
واضحة محددة يتم االعالن عنها خالل 

مؤمتر صحافي.
اولى  فالتعليم والصحة همــا من 
اولويات االنســان، والعبث بهما عبث 

بأجيال املستقبل.

«كورونا» الــذي ال نعرف الكثير عنه 
وعن أمانه وفاعلية اســتخدامه سواء 
كان إنتاجه من الشــرق أو من الغرب، 
حيث إن الڤيروس مستجد وأرق العالم 
الرئيس  بالبشر، وقد وصفه  وعصف 
األميركــي ترامب بالڤيروس الصيني، 
وكذلك فإن ابنة الرئيس الروسي بوتني 
ظهرت أمام عدســات الكاميرات وهي 
تتلقى التطعيم الروسي حتى تكون تلك 
رسالة سياسية للعالم بأن ديبلوماسية 

التطعيم قد أصبحت واقعا.
إن احلديث عــن ڤيروس «كورونا 
املستجد» أو التطعيم الواقي أو العالجات 
أصبح مــادة خصبة لقادة دول العالم، 
ويبدو أنه سيكون مؤثرا في العالقات 
الدولية من خالل ديبلوماسية التطعيم 
ضمن إطار الديبلوماسية الصحية التي 
لم نحدد موقعنا داخل إطارها حتى اآلن.

تشــارك حتى شريكة حياتك»، كونه 
رجل أعمال فكان دائما ما يردد علينا 
هذه احلكمة التي البد أن تتردد خلفها 
ضحكات احلضــور. فهو يقف ضد 
الشراكات العائلية في مجال األعمال 

حسب جتاربه الكثيرة.
أجلس إلى جانبه مثل التلميذ الذي ال 
يرغب في أن يفوته درس من دروسه، 
حتى حلظات صمته تعني لي شيئا، 
أقول لك هذه املرة، وأريد منك أن تسمع 
مني ألنه حان دوري اآلن، التلميذ الذي 
أصبح أستاذا، أنت ما زلت تعطي وال 
أظن أن الزمن ســلب منك ذلك «لن 
يســتطيع»، أنت تعطي كل يوم.. كل 
ساعة.. وكل دقيقة، بذورك التي زرعت 
صارت أشجارا باسقات تتساقط ثمارها 

في كل مكان.

ولو على اخلبز والشاي.
وأقصد هنا العمالة الوسطى والدنيا، 
الوافدين،  ولســت معمما على جميع 
ولكنني أتكلم عمن قدم خدمات جتاوزت 
٣٠ عاما أفنى فيها زهرة شبابه في العمل 
في خدمة الكويت، مع حســن ســيرة 
وسلوك، وغالبا لن يجدوا وظائف جديدة 
تناسبهم بعد الستني، فالكل يبحث عن 
الشباب، ولديهم من اخلبرات التي تفيد 
أعمالهم، فال نهملهم في شيبتهم بعد أن 

أخذنا شبابهم.
وكثير من الناس يحتفظون بخدمهم 
الكبار بالبيت دون عمل تكرميا خلدمتهم 
الطويلة، وكذلك بعض املسؤولني الذين 

فــي الوقت ذاته الــذي تعيش فيه 
وزارة التربية بكيانها وميزانياتها املهولة 
وقيادييها في تخبط وإهمال وتقصير 
واضح في العملية التعليمية، وتضارب 

والتوترات واحلروب.
ويبدو اآلن أن التحالفات والعالقات 
الدولية والتكتالت لن ترســمها القوة 
العسكرية واالقتصادية وحدها، إذ يبدو 
في األفق ميالد ديبلوماســية جديدة 
الواقي من  التطعيم  وهي ديبلوماسية 

حوالي العقدين من الزمن، وال أزال أراه 
في ثياب الشباب والقوة.. ألنه كذلك.
يجمــع كل الصفــات مع بعضها 
يخلطهــا بتركيبة صعبــة، له حكمه 
اخلاصــة أيضا ولعل أشــهرها: «ال 

لبلده منذ ٢٠ عاما، فلما ذهب في إجازة 
لبلده لم يستطع البقاء هناك أسبوعني 
وعاد مباشرة للكويت بهذه الرحلة، فقلبه 
معلق هنا، وهذا شــأن عشرات اآلالف 
ممن نشأوا هنا وعاشوا في كنف الراحة 
واألمن واالستقرار النفسي واالجتماعي 
في الكويت، ويتمنون املوت على أرضها.

وأعرف شخصا أصيب بجلطة دماغية 
بسبب إنهاء خدماته بعد عمر ٧٠ سنة، 

حتى توفي.
نعم.. أصبحت قلوبهم معلقة بالكويت 
صدقا ومحبة، وال يالمون في ذلـــك، 
فال تتركوهم بعدما كبروا وعشقوا هذه 
األرض التي هم على استعداد للبقاء فيها 

يكون في الفترة املسائية، وتارة نسمع 
أن االختبارات سيكون «اونالين» وأخرى 
ورقيا، وغيرها من االخبار املتضاربة 

والضبابية من دون أي وضوح.

بتطوير التطعيم مبستوى رؤساء الدول، 
إذ يحرص رئيس الدولة التي تتجه األنظار 
إليها كرائدة في إنتاج وتطوير التطعيم 
املنتظر إلــى الربط بني إجناز التطعيم 
وإتاحته واستعراض مكانة بالده على 
الذي يكتظ بالصراعات  العالم  خريطة 

تقدم به العمر اآلن «بوخالد»، أخذ 
منه الزمان نصيبه لكنه أقوى منه ألن 
ما أخذ منه ليس سوى الشيء البسيط 
فقط. واليزال في نظري تلك الشخصية 
«البصمة»، التقيته واقتربت منه قبل 

أنهت وزارة الصحة قبل بضع سنوات 
عمل طبيب وافد استشاري وحيد في 
تخصصه بقانون العمر، فعاد إلى بلده 
وشعروا مبشــكلة كبرى لهذا النقص، 
فأعادوه باســتثناء بعقد خاص براتب 
أعلى من قبل، ومازال على رأس عمله 

بكل إخالص.
وتكرر األمــر مع عدة أطباء أنهيت 
خدماتهم بسبب العمر، فاجته بعضهم 
إلى القطاع اخلاص، وخسرنا خبراتهم، 
واستفاد ديوان اخلدمة املدنية من هذه 
التجربة، وصدرت تعديالت العمر والعقود 
اخلاصة، والتي شملت أساتذة اجلامعة 

والقضاء.. وغيرهم.
وتتكرر األمور مــرة أخرى اليوم 
بقرارات إنهاء اخلدمات لعموم املوظفني 
الوافدين بالدولة للعمر، بســبب ردود 
فعل شعبية، دون دراسة متأنية بربط 
النفسي  احلاجة أو اخلدمة، أو الوضع 
واالجتماعي واإلنساني لهم، فلكل واحد 
منهم ظروفه وحكايته، فال تعمموا القرار 

بال حدود.
كنت عائدا قبل ٣٠ ســنة من إحدى 
الدول العربيــة، فتحاورت مع اجلالس 
بجانبي، فقال إنه نشأ في الكويت منذ 
كان طفال صغيرا مع والده، ولم يذهب 

تعلموا من التعليم اخلاص يا وزارة 
التربية، ففي هذا األسبوع دشنت مدارس 
التعليم اخلاص عامها الدراسي اجلديد، 
ومازالت وزارة التربية في سبات عميق.

ان ما يحدث في امللف التعليمي كارثة، 
ضياع في الرؤية وتخبط في القرارات.

وال نشك بأن االزمة جديدة، واألخطاء 
واردة جــدا، فمن يعمل يخطئ، ولكن 
التقصير واالهمال في ملف كهذا امللف 

التعليمي يجب اال مير مرور الكرام.
ففــي كل يوم نقــرأ في الصحف 
اخبارا متضاربة، احدها ان يقيّم الوالدان 
أبناءهما، وتارة نسمع أن التعليم سيكون 
عبر املنصات التعليمية التي ال تعمل. 
وتارة اخرى أن مواعيد احلصص ستكون 
صباحية، وفي وقت اخر نسمع أنه قد 

حتول تطوير مصل أو تطعيم واٍق 
اهتمام  لڤيروس كورونا املستجد من 
طبي صحي علمي إلى موضوع سياسي 
دولي تتسابق عليه دول العالم، حتى تكون 
هي صاحبة السبق وأنها الوحيدة القادرة 
على إنقاذ البشــرية من هذا الڤيروس 
بعد أن أنهكت اجلائحة النظم الصحية 
وقضت على مئات اآلالف من الضحايا.
وأصبــح اجلميع يترقــب تطوير 
املصل أو التطعيم للوقاية من ڤيروس 
كورونا املستجد ويتوق إلى حصوله على 
متطلبات الترخيص باستخدامه للبشر. 
وتتجه األنظار إلى الدول التي من املتوقع 
أن تنتج التطعيم وبالتحديد إلى روسيا 
والواليــات املتحدة األميركية والصني 
وبريطانيا وفرنسا، وأصبح السباق بينها 
سياسيا وليس علميا أو صحيا، حيث 
أصبح احلديث عن املستجدات املتعلقة 

هناك أشــخاص مروا علينا في 
حياتنا يصعب أن يتكرروا، وحصل 
معي أنا وســيحصل معك أنت وأنت 
وأنتم، بأن هناك أشخاصا يتصرفون 
على طبيعتهم اخلالصة وبشخصياتهم 
اخلالية من الشوائب التي تسلبك وتلقي 

عليك بسحرها.
أذكر كلماته معي وخطواته ومواقفه 
احلكيمة، لم تكن كثيرة تلك اخلطوات 
والكلمات، لكن تأثيرها يبقى وال يختفي 
بسرعة، لها أعراض جانبية تبقى معك 
وال تزول، ذلك الــكالم الذي يحكيه 
ويلقيه على مسامعي، أشعر بتفاعل 
كلماته في نفسي وفي بعض األوقات 
التفت الى وجوه اجلالســني معي في 
نفس املجلس ألرى ذلك التفاعل معهم، 

لكنني غالبا ال أراه!
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