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عماريات

د.ناصر أحمد العمار

ال يختلف اثنان على أن الكويت 
رغم صغر مساحتها، إال أنها امتازت 
خالل العقــود األخيرة مبكانتها 
املتميزة،  الديبلوماسية والدولية 
باإلضافة إلى ثبات وصالبة مواقفها 
وعمق عالقاتها باملنظمات الدولية 

واإلقليمية.
رؤية الكويت اخلارجية محط 
إعجاب لسعيها واهتمامها املتواصل 
بأن تكون محورا اســتراتيجيا 
مهماً في املنطقة، وقد حققت ذلك 
بنجاح واقتدار بســبب وضوح 
العوامل املساندة  الهدف وتوفير 
والقيادات القادرة على حتقيق هذا 
الهدف خالل الفترة املاضية بقيادة 
املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، وبفضل خبرة ســموه 
الكويت مركزا  العريقة أصبحت 
للقرار املستقل وعضوا في مجلس 
التصدي  األمن، والقــادرة على 

للضغوطات اإلقليمية والدولية.
الوقت ذاته، يدرك  ولكن في 
اجلميع أن هناك العديد من امللفات 
والقضايا احملليــة الداخلية التي 
حتتاج إلى حلحلة وتركيز حللها 

واخلروج بها من عنق الزجاجة.
ومع بداية العهد اجلديد، ينطلق 
أمل جديد وروح من التفاؤل يسود 
الكويتي، لكويت جديدة  الشارع 
التركيز  برؤية شاملة تسهم في 

على الشأن احمللي وتطويره.
فال جنــاح بال رؤية، وهذا ما 
املقبلة، رؤية  املرحلة  اليه  حتتاج 
طموحة، وأدوار موزعة، ومشاريع 
محددة، وبرنامــج عمل واضح، 
تتكامل في األجهزة احلكومية من 
خالل قادة قادرين على حتقيق هذه 
الرؤية. الكويت تستطيع أن تكون 
عاصمة النفط في العالم، أو عاصمة 
الثقافــة، أو مركزا ماليا وجتاريا 
عامليا إذا كانت هناك رغبة صادقة 
وإرادة حقيقية وعمل دؤوب، وبإذن 
اهللا نحن قادرون وسننجح كما 

جنحنا في الشأن الديبلوماسي.
فنحن مقبلــون على اختيار 
مجلس تشريعي وسلطة تنفيذية 
جديدة، ومن خــالل عهد جديد، 
وبإمكانــات متوافــرة، فجميع 
األهداف والطموحات قابلة للتحقيق 

بإذن اهللا.

في خطابه الســامي وجه صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، رعاه اهللا، كلمة هي مبنزلة الوصية 
الوطنية إلى أبناء الشعب وهي «أمانة» كبرى، جعلنا 
نتوقف عند مبادئ الرســالة الوطنية التي حملناها 
ألكثر من ٥٨ عاما منذ عهد االستقالل أجدادا وآباء، 
واليوم نحن أيضا نودعها لهذا اجليل ألن هذه هي 
مبنزلة احملافظة على املكتسبات الوطنية للدميوقراطية 
وصيانة الدستور واحملافظة عليه وااللتزام بالقسم 
الدســتوري، وهنا نقول إن كل «مواطن» عليه أن 
يقسم مع نفسه بأن يكون أمينا باختيار من ميثله 
لهذه األمانة الوطنية التي حّملنا صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد - حفظه اهللا - صيانتها في 
اختيار ممثلي األمة ومراعاة محاسبتهم ومراقبتهم 
في أداء رسالتهم وأمانتهم الوطنية أمام اهللا ثم الوطن 
والشعب واألمير! نعم.. إنها أمانة ثقيلة ووصية أثقل، 
فهل نتحمل هذه املسؤولية الوطنية التي كلفنا بها 
سمو األمير القائد الشــيخ نواف األحمد رعاه اهللا 

وسدد خطاه؟. 
إن الكويت هي األمانة الثقيلة التي يجب أن نضعها 
نصب أعيننا باختيار األمناء األقوياء احملافظني على 
الوطن ومصاحله وسيادته وترابه ودستوره وقوانينه 
وامللتزمني بصون هذه األمانة ألنهم سيؤدون قسما 
عظيما أمام اهللا ثم الوطن والشعب واألمير بصيانة 
الدســتور واحملافظة على أموال الشعب ومصاحله 
واالبتعاد عن كل ما يخل مببادئ وروح هذا القسم 
الدستوري ألنهم محاسبون أمام اهللا ثم الوطن والشعب 
على أعمالهم وأفعالهم وألنهم مشرعون لهذه املبادئ 
والقوانني، لذلك يجب عليهم احملافظة عليها وااللتزام 
بهذا «القسم»، فمن كان ال يستطيع العمل مبوجب 
هذه الوصية واألمانة الكبرى التي حملنا إياها سمو 
األمير في خطابه الســامي الذي كان مبنزلة وضع 
النقــاط على احلروف؛ لذلك نقول: فهل ســنكون 
على قدر املســؤولية في اختيار نواب األمة بعيدا 
عن احملاصصة الفئوية والطائفية والقبلية واختيار 
القوي األمني ونكــون أمناء وأقوياء أمام «صندوق 
٥ ديســمبر ٢٠٢٠» في هذه املرحلة والعهد اجلديد 

للقيادة احلكيمة والعقالنية!

تشــهد بالدنــا الكويت في 
شهر ديسمبر املقبل ٢٠٢٠ عرسا 
دميوقراطيــا مميــزا يتمثل في 
انتخابات حرة نزيهة نفتخر بها 
كشعب كويتي وخليجي وعربي 
يختار فيها الشعب الكويتي ٥٠ نائبا 
ملجلس األمة ليمثلوه خير متثيل 
مدافعني عن حقوقه ومحافظني على 
أمواله ومشرعني لقوانني تصب في 
صالح الوطن واملواطنني ويرسمون 

مستقبال جميال ألهل الكويت.
بأنها  تتميز هذه االنتخابات 
األولى في عهد اخلير والصالح 
منذ أن تولى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد سدة احلكم، 
ومعه عضده وولي عهده األمني 
سمو الشيخ مشعل األحمد، وندعو 
اهللا أن يكون عهدهما ميمونا بإذن 
اهللا ملا يتمتع به صاحب الســمو 
األمير، حفظه اهللا، من حكمة ومحبة 
لدى الشعب الكويتي الذي يبادله 
حبا وتقديــرا وامتنانا معاهدين 
سموه على السمع والطاعة والوالء.

يجب أن يختار الشعب الكويتي 
الوفي أعضاء املجلس من املرشحني 
الكثر الذي يــرى فيهم الصالح 
واألمانة والعطاء، فاالختيار يجب أن 
يكون ملصلحة الكويت فقط بعيدا 
عن القبلية والطائفية واحلزبية وأن 
يكون االختيار للوطن فقط، فحق 
الكويت علينا كبير ومن باب الوفاء 

لها أن نختار األفضل.
كل األماني والدعاء بالتوفيق 
لكل السادة والسيدات املرشحني، 
التوفيق والنجاح  وأن يكتب اهللا 
للمخلصني منهم الذين يدافعون 
عن الكويت ومصالح شعبها في 
ظــل القيادة احلكيمــة لصاحب 
السمو ولولي عهده األمني، حفظ 
الكويت وشعبها ومن سكن  اهللا 

بها من كل شر وسوء.

عرفته إنسانا بسيطا يعمل معنا في الوزارة، قدم 
للموظفني صورا جميلة ومعاني ذات قيم مهنية غاية في 
الروعة، بلغ من صفة األمانة ما بلغ، ومن طيبة النفس 
مثاال، والتجرد من الذات ما تعلمه من قسوة احلياة، 
ومن االلتزام الديني ما فرضته شريعتنا السمحة، ومن 
اخللق في التعامل مع الناس ما تعلمه من سيد البشرية 
(ژ) ومن عادات أهل الكويت نوادرها، توغل فينا بأدب، 
وتعمق بعاداتنا بشغف، لبس الدشداشة فور عشقه 
للكويت والكويتيني، تذوق الزبيدي واحلاشي فأكلها 
(باملعبوچ) ومبذاق أهل الكويت مزاجا، قادته جرؤته 
الرتداء الغترة والعقال حتى زجت به أفكاره حملاوالت 
جريئة بتقليد كل ماهو كويتي، ليذكره لســانه يوما 
بأن لغة الضاد عصية عليه فنطقها عرجاء، فأضحت 
مزحة بيننا تسبق كل صالة ظهر عندما يستأذن: انا 
يروح (أتوزا) أي ســأذهب للوضوء، تركناه مستمرا 
في أداء عمله وانقطعت أخباره عنا. بعد سنوات أربع 
اتصل هاتفيا: (بابا أنا مياه احلق.. أنا يســوي تلفون 
علشان سالم، أنا ستني سنة.. إقامة خالص.. ماكو أنا 
أقعد داخل كويت) أزعجني هذا االتصال وعن مغادرته 
الكويت نهائيــا، فعالقتي به لم تكن عابرة لتجاوزها 
حدود أسوار الوزارة وما حولها، استذكرت حديثه عن 
األلم واألمل الذي يعيشــه بعض الباحثني عن الرزق 
احلالل أمثاله بعد أن تغربوا عن أوطانهم وأسرهم. فآالم 
هذا املســكني كغيره، لكننا ندرك نحن الذين زاملناه 
أعواما جتاوزت العشرين مدى احللم الكبير الذي كان 
يراوده، فكان األمل بتكوين أسرة وتربية أبناء صاحلني 
ينشأون على دين اإلسالم ويترعرعون - حسبما كان 
يحدثنا به - عن أطباع أهلنا في الكويت فقد كان من 
أشــد املعجبني بثقافتنا وعاداتنا وقيمنا خاصة فيما 
يتعلق بأعمال اخلير، وبأعمال أهل الكويت في رعاية 
األيتام ومساعدتهم ومنهم أيتام بالده، وفي بناء العديد 
من قرى الفقراء وإنقاذ احملتاجني ومساعدة املرضى 
القابعني في مستنقعات الفقر املدقع، فكان له ما أراد، 
نفرح عندما يفرح ونتألم بآالمه ونتفاعل معها رغما 
عن كل ظروف العمل لفداحة ومرارة األلم، منها عند 
وفاة والده في السنوات األولى ملعرفتنا به، ثم والدته 
رحمهما اهللا، ومتر بنا السنون وتكبر تلك اآلمال كما 
هــي اآلالم. كبر أبناؤه الذكور وأمن لهم حياة كرمية 
وزوجهم متاما كما فعل لبناته، فكثف جهوده بالبحث 
عن عمل بعد نهاية دوامه بالوزارة، ليستطيع اإليفاء 

بوعوده لهم وألحفاده.
كانت أكثر الذكريات أملــا وإزعاجا له ولنا عندما 
يجتر قسوة احلياة والظروف بتكرار مقولته املشهورة 
(بابا موت ماما موت آنا ما يشــوف هو، أوالد صغير 
اليــوم هو كبير ما يعرف أنا) يقلب مواجعه بتحويل 

(سوالفنا) نكدا وكدرا.
كان املعنى جليا بوصفه حلياة قاســية يعيشــها 
ويعيشها آالف مثله بني ظهرانينا. لتنهال لنا الدروس 
والعبر، متاما كما انهالت علينا مؤشرات نتائج قراراتنا 
في أبعاد من بلغوا الستني عاما لنقل لهم (مع السالمة 
الكويت تتعذركم) لكن يبقى نهر العطاء الكويتي ينهال 
علــى اخلليقة من كل حدب وصوب، فالبد من بزوغ 
شمس يوم يعاد فيه النظر بقرار استبعاد (بو ستني) 
يقول الشاعر يوسف الشطي ما معناه (الكويت ليست 
كويتا وكفى، بل هي بيت ومأوى ونســب، وتسامت 
على كل الصعاب، فالمست البهاء، وتخطت بأفعالها 

العظيمة، فعانقت الشهب.

واملوظف أن يعرف انه ال شــيء من غير 
املراجع.

< < <
النكتة باألمــس عندما راجعت للمرة 
الرابعة ذات القســم وأعني قسم إعالن 
الرغبة أبلغتنــي املوظفة أن الرقم املدني 
الذي قدمته غير موجود وانه علّي مراجعة 
املنافذ لتســجيله، وعندما سألت زميلها 
عن «املنافذ» ليدلني قال لي: «روح املطار 
وهم يدلونك»، ابن احلالل استكثر حتى أن 
يساعدني وان يقول لي إن مبنى اإلدارة 
العامة للمنافذ موجود بجانب املطار فلم يوفر 
لي املعلومة الصحيحة بل طلب مني دخول 
املطار والبحث هناك.. اهللا يسامحه، طبعا 
عندما ذهبت للمنافذ وجدت أن الرقم املدني 
مسجل مســبقا ولم يكن هناك أدنى داٍع 
ملراجعتهم لتسجيل الرقم املدني كما طلبت 
األخت املوظفة!! ألم أقل لكم أن املوظف أو 
املوظفة هناك يستمتع أّميا استمتاع بإبالغ 

املراجع أن معاملته تنقصها ورقة.
< < <

رسالتي للشيخ الفريق فيصل النواف 
هي انه كما شاهدت خالل ٤ أيام في قسم 
واحد انه يجــب إخضاع بعض املوظفني 
لدورات فن التعامل مع اجلمهور، فال ميكن 
أن نكون في عام ٢٠٢٠ وهناك من ال يزال 
يتعامل بعقلية «مرنا باجر» و«النظام متعطل» 
و«آسف روح كلم الضابط قبل ال تكلمني» 
و«معاملتك ناقصــة» دون ان يبلغك عن 
الكيفية الستكمالها، وعامة من ال يجيد أو 
يريد التعامل مع اجلمهور.. انقلوه األرشيف.

الكبرى في أوروبا.
وفي سياق متصل اصدر املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية نتائج الكتاب الســنوي 
العاملي (٢٠٢٠) حيث احتفظت  للتنافسية 
الثانية  للسنة  سنغافورة مبركزها األول 
علــى التوالي كما رصــد التقرير األداء 
امللموس للملكة العربية السعودية، وذلك 
بارتقائها من املرتبة الـ ٣٩ إلى املرتبة الـ 
٢٥، في مجاالت عديدة منها التجارة العاملية 
واالستثمار الدولي والبنية التحتية األساسية 

والتكنولوجية.
ويرى اخلبراء واحملللني االقتصاديني 
أن القدرة التنافسية ترتبط كإطار للتنمية 
االقتصادية لبلد ما مبعدالت اإلنتاجية فيها، 
وتعتبر من احلوافز التي تعمل على حتسني 
مستويات املعيشة، لذلك يجد اخلبراء أنه من 
األهمية البالغة أن تخلق احلكومات مناخا 
استثماريا تستطيع مؤسسات األعمال من 

خالله تطوير مزاياها التنافسية.

عباءة السخرية.
«كم يدفع؟»

أو الســؤال األكثر دقــة هو ملاذا جلأ 
املواطن إلى مثل هذه األفكار، وما الضغوط 
املالية التي يتعرض لها والتي أكرهته على 
االلتفات عن مبادئه الدينية واإلنسانية إلى 
الغوص في حلول ال أخالقية والبحث قي 

قمامة عن حل بخس؟
تبدو كل احللول القانونية باهظة الثمن، 
وقد تكالبت تكاليف احلياة وطلبات األبناء 
وااللتزامات الشهرية على هذا املواطن الفرد 

الواحد الضعيف إلى املال.
عزيــزي املواطن، ال تبع وطنك بثمن 
بخس فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
نناشد الدولة ممثلة مبؤسساتها رفع 
الضغوط املالية عن املواطنني والسعي نحو 
إســقاط القروض وكفالة احلياة الكرمية 
لهم، إذ ترى الدولة مكافحة بيع األصوات 
فيجب أن تعي أن هناك ضغوطا ســيئة 

تصل بالرد لهذا احلل.

الوعي املروري وأحيانا بسبب السهو أو 
نوم السائق أو تعاطي السائق املشروبات 
الروحية أو العقاقير أو بسبب غياب األمانة 

واملتانة في املركبات.
والبد من التوعية لتجنب حوادث الطرق 
لتالفي خسائرها الفادحة على األفراد وعلى 
املجتمع وذلك بالتأكيد على اتباع القوانني 
واإلرشادات وعدم جتاوزها سواء كان من 
ناحية حدود الســرعة أو االنتباه حلركة 
املرور والتأكد من أمان املركبة وصيانتها 
بانتظام واالمتناع عن استخدام الهواتف 
أثناء  احملمولة أو االنشغال مع اآلخرين 
القيادة أو االنشغال باملشروبات والطعام 

خالل القيادة. 
وأرجو مــن وزارة الداخلية أن تقوم 
بالتوعيــة اخلاصة لهــذا اليوم حيث إن 
احلوادث املرورية من أكثر املشكالت التي 
تواجهنا في عصرنا احلالي وتشكل قلقا 
كبيرا للجميع ملا تســببه من استنزاف 
للموارد البشــرية واملادية وتسببها في 
حدوث مشكالت اجتماعية ونفسية ألفراد 

املجتمع.

غير معقد، وهذا النظام عمره بهذا احلال 
أكثر من ١٠ ســنوات وعندما جاء الشيخ 
الفريق فيصل النواف وكيال مساعدا لشؤون 
اجلنسية واجلوازات أجرى تعديالت زادت 
من سالسة النظام اإلداري، ومن ابرز قراراته 
األخير منع سكرتارية املرشحني من التواجد 
في اإلدارة، وهو قرار حقيقي ومستحق.

واإلدارة العامــة حتولــت مع وجود 
الشيخ النواف الى إدارة منتجة وتتعامل 
مع اجلمهور وفق أحدث األساليب، وهي 
ليست املرة األولى التي يتولى الشيخ فيصل 
النواف هذه اإلدارة، ففي املرة األولى التي 
تولى مهامها أعاد إليها إنسانيتها وفي املرة 

الثانية أعاد إليها مدنيتها.
< < <

«فن التعامل مع اجلمهور» أعتقد أنه 
دورة البد منها، والبد ان يفهم املوظفون 
أن املراجع جزء من العملية اإلدارية وليس 
دخيال أو جاء يطلب صدقة، وعلى الضابط 

كما يقوم املنتدى االقتصادي العاملي 
الذي يقع مقره في جنيڤ والذي تأسس 
في عام ١٩٧١ بإصدار تقرير ســنوي عن 
التنافســية العاملية. حيث تأسس املنتدى 
األملاني كالوس  مببادرة من االقتصادي 
شواب، والذي يهدف الى خلق فضاء حواري 
يجمع بني رواد األعمال وممثلي الشركات 

«كم يدفع؟»
كوميديا سوداء تنذر بتجرد البعض من 
الوازع الديني واألخالقي وحتول القصة 
من موضوع محرم شــرعا وقانونا إلى 
واقعا مغمسا بالنكات الساخرة، إذ تدور 
في صاالت الدواويــن والقهاوي وأماكن 
التجمعــات وحيثما وجدت مخرجا ميكن 
أن يبوح به املواطن عن أمله املخفي حتت 

إال ٤٥٪ من املركبــات املوجودة بالعالم. 
وحتدث ٤٨٪ من الوفيات بسبب حوادث 
املرور في العالم بني األشخاص البالغني 

من العمر ١٥-٤٤ عاما.
وتوجد أسباب عديدة للحوادث ولعدم 
االنتباه للطريق منها استخدام الهواتف 
أثناء  احملمولة أو االنشغال مع اآلخرين 
القيادة أو بســبب عدم مأمونية تصميم 
الطرق أو السرعة الزائدة أو عدم االلتزام 
بقواعد السير والتجاوز اخلاطئ وغياب 

ترتســم على وجه املوظفة وهي تعيد لك 
أوراق معاملتك ألنها تنقص ورقة، وكأنها 
انتصرت عليك في لعبة شطرجن، يومها لم 
أكن أطلب سوى قبول أوراقي وتسجيل 
حضوري حلني استكمال ورقة استمرار 
الزواج التي كانت تنقصني على أن يحضرها 
في اليوم التالي شــخص قمت بتوكيله، 
فابلغوني: «ال، يجب أن حتضر بنفســك 
وحتضر الورقة فعقد الزواج ال يكفي»، طبعا 
لــم يلتفت أحد حلالتي الصحية وتعاملوا 
معي بشــكل بيروقراطي لم يكن له أدنى 
داٍع، وطبعا عندما راجعتهم لليوم الثاني 
مستكمال أوراقي أبلغوني أن «السيستم» 
عطالن وأن العطل سيســتمر حتى نهاية 
الدوام، وال أعلم أين تذهب مناقصات تطوير 
األنظمة إذا كان النظام يتعطل يوما كامال؟!

< < <
اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات من 
اإلدارات التي متتلك نظاما إداريا سلســا 

فالتنافسية ماهي إال جزء من اقتصاد 
املعرفة الذي يحلل الوقائع والسياســات 
التي حتدد قــدرة الدولة على إيجاد بيئة 
مناسبة للحفاظ عليها والتي تساعدها على 
توليد القيمة املضافة املستدامة ملؤسساتها 
وزيادة االزدهار فيها (املعهد الدولي للتنمية 

اإلدارية).

حاجته أو يحفظ كرامته.
«كم يدفع؟»

كحل واقعي ملا يعايشه املواطن من أزمة 
العبودية االقتصادية التي تترجم على شكل 
روتني مقيت من العمل الذي يتحصل منه 
في آخر الشــهر على فتات راتب تنشطر 
هذه الفتات اللتزاماته الشهرية، وتبدو هذه 
العبودية االقتصادية كدوامه ال مناص منها.

التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ غاية طموحة 
تقضي بخفض عدد الوفيات واإلصابات 
الناجمة عن حوادث املرور في العالم إلى 
النصف بنهاية هذا العام. وقد لوحظ أن 
نصف األشــخاص الذين يتوفون على 
الطرق يكونون عادة من املشاة وراكبي 
الدراجات الهوائية والنارية وتشهد البلدان 
املنخفضة واملتوســطة الدخل ٩٠٪ من 
الوفيــات الناجمة عن حوادث املرور في 
العالــم على الرغم من أنــه ال يوجد بها 

أعتقد أن بعض موظفي اإلدارة العامة 
للجنسية واجلوازات بحاجة إلى دورة في 
فن التعامل مع اجلمهور، خاصة في إيصال 
معلومة رفض معاملة للمراجع أو التعاطي مع 
مراجع له وضع خاص، كوضعي حيث إنني 
أسير باستخدام عكازة وأعاني من نقص 
املناعة الناجت عن العالج الكيماوي الذي أتلقاه 
ومن الصعب بل من اخلطر علي التواجد في 
أماكن مزدحمة، حيث ان حضوري يعتبر 
مجازفة ال ميكن أن أكررها، وعندما أبلغت 
الضابط هناك عن وضعي الصحي وطلبت 
منه أن يستقبلني اليوم على أن يستقبل 
زوجتي في اليوم التالي، رفض بطريقة آلية 
ال تليق بالتعامل مع اجلمهور، أعلم أن األمر 
منه جاء اتباعا للشكل التنفيذي ملعاملتي 
وفق اإلجراءات املتبعة ولكن أحتدث عن 
طريقة التعامل مــع اجلمهور، وكان ذلك 
في قسم إعالن الرغبة في اإلدارة للعامة 
للجنسية واجلوازات، واملفارقة انه كانت لدي 
معاملة في قسم البحث والتحري الذي ال 
يبعد سوى ١٠ أمتار عن قسم إعالن الرغبة 
التعامل في قسم البحث والتحري  وكان 
غاية في الرقي والتعامل، بل وكان الضباط 
واألفراد واإلداريون يعرضون املساعدة 
على املراجع، كمــا كانت لدي معاملة في 
قســم إضافة املواليد في اجلنسية وكان 
تعامل الضابط غاية في الرقي وهو القسم 
اآلخر الذي ال يفصل بينه وبني قسم إعالن 

الرغبة سوى حائط.
< < <

ال أعرف سر االبتسامة الساخرة التي 

تعتبر تنافسية الدول في األسواق العاملية 
من املفاهيم املتعددة اجلوانب ويتداخل معها 
العديد من املفاهيم األخرى منها الظواهر 
االقتصادية واالجتماعية والعوملة وغيرها. 
ونتيجة للتطورات في البيئة االقتصادية 
العاملية، فقد ازداد االهتمام بالتنافسية ليس 
على مستوى املؤسسات والشركات فحسب، 
بل أصبحت حاجة ملحة للدول بوصفها أداة 
لتحقيق النمو املستدام والرفاه االجتماعي.

حيث أصبحت عبارة تنافس وتنافسية 
ذات وقع متزايد األهمية في عالم اليوم. 
وأصبح للتنافسية هيئات لها استراتيجيات 
ومؤشرات، فالواليات املتحدة األميركية مثال 
التنافسية االقتصادية أحد  تعتبر هبوط 
العناصر التي تهدد األمن القومي بالنسبة لها 
كدولة عظمى. واستند هذا االهتمام مبناخ 
التنافس الى التغيرات احلاصلة على النشاط 
البشرى من مختلف جوانبه باإلضافة الى 

التطور العلمي والتكنولوجي.

احلديــث حول العمل السياســي في 
السابق عندما يثار كان يدور حول املواقف 
السياسية التي اتخذها املرشح أثناء فترة 
عمله كنائب في البرملان وما إذا كانت هذه 
املواقف حامية ومدافعة عن املواطنني من 
عدمها، إال أن املفاجأة هي انتقال احلديث 

من الكيف إلى الكم!
فلم تعد كفاءة املرشح ومواقفه السياسية 
مهمة لدى الكثير مــن الناخبني بقدر ما 
يهمهم في األمر «كم يدفع» فإذا باع مرشح 
وطنه بثمن بخس، باع الناخب ذات الوطن 

بثمن أبخس.
«كم يدفع؟»

تتدافع هاتــان الكلمتان من فم يلهث 
وراء حلم إســقاط القروض بعد أن سقط 
ضحية في يــد قروض البالون الالنهائية 
وحلم احلرية يقرصه كل شهر مع نزول 
الراتب الذي ال يعــدو أن يكون رقما في 
حسابه البنكي، يتراجع هذا الرقم مرة تلو 
األخرى أمام عينه حتى يبقى له ما ال يسد 

حوادث الطرق (احلوادث املرورية أو 
حوادث السير) تعتبر من أكثر احلوادث التي 
يشهد العالم وقوعها يوميا، وهي تتسبب 
في العديد من اخلسائر املادية واإلصابات 
البشرية وحاالت الوفاة إذ يعتمد ذلك على 
حدة وقوة احلادث وأنواعها متعددة منها 
حوادث الدهس واالصطدام سواء بجسم 

غريب أو حيوان أو سيارة أخرى. 
وقــد اتخذت اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة قــرارا بتحديد األحد الثالث من 
شــهر نوفمبر من كل عام ليكون يوما 
للتوعية بحوادث الطرق واإلصابات الناجمة 
عنها وكيفية الوقايــة منها ويوافق هذا 
اليوم ١٥ نوفمبر من هذا العام حيث يلقى 
نحو ١٫٢٥ مليون شخص سنويا في العالم 
املرور ويتعرض  حتفهم بسبب حوادث 
ما بني ٢٠-٥٠ مليون شــخص إلصابات 
غير مميتة ويصاب العديد منهم بالعجز 

نتيجة لذلك. 
إن حوادث املــرور ذات تكلفة عالية 
حيث إنها تكلف في معظــم البلدان ٣٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي. وحددت خطة 

رؤى اقتصادية
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