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دالي محمد اخلمسان 

في الوقت الذي نتابع فيه االحتفال بتدشني الكويت التشغيل 
الكامل ملشــروع الوقود البيئي والذي من املتوقع أن تكون 
الطاقة اإلنتاجية له ٨٠٠ ألف برميل نفط يوميا موزعة على 
مصفاتي ميناء عبداهللا وميناء األحمدي إضافة إلى مصفاة 
الزور لتصل إلى ١٫٤ مليون برميل في اليوم للمصافي الثالث، 
بحضور صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشــيخ مشــعل األحمد، نستذكر ماضي 
الكويت البســيط، الذي عاش فيه الكويتيون قبل اكتشاف 
النفط، خيم في الصحراء، وانتظار الغائب ألشهر بحثا عن 

الرزق الشاق من أعماق البحار.
حيث خرج لنا من هذه األرض املباركة رجل دولة.. بل دولة 
برجل، حاكم فذ واجه وحده مفاوضي سيدة البحار (بريطانيا 
العظمى) ومثيلهم من الواليات املتحدة األميركية، رجل دولة 
صغيرة على خارطة العالم كبيرة جدا برجالها الشجعان أمثاله.. 
هو صاحب الشخصية السياسية الفذة الشيخ أحمد اجلابر 
املبارك الصباح، رحمه اهللا، والد أمرائنا، وأمير الشــجاعة 
والدهاء السياسي، حيث واجه بشجاعة ودهاء ديبلوماسي 
عال العروض املقدمة من الشــركات البريطانية آنذاك، حيث 
لم تكن هناك في ذلك الوقت وسائل اتصال كما هي بالوقت 
احلالي، وكانت الكويت حتت الوصاية البريطانية بعد التزامها 
باملعاهــدة التي وقعها جده (مبــارك الكبير) الذي حفظ بها 
الكويت من بعد اهللا من أي تهديدات خارجية، ولكنها أيضا 
تلزم الكويت بالوصاية لبريطانيا العظمى، وإعطائها األولوية 
في التنقيب واستخراج النفط، وبال شك أن موضوع النفط 
هو أمر طارئ على املنطقة ولم تكن تعرف جميع دول املنطقة 
وضوح أهميته وكيفية تقدير ثمنه والتعامل مع املفاوضات 
والعروض املقدمة لهم، إال الشيخ أحمد اجلابر.. لهذا السبب 
أخر توقيع عقود االتفاق للعروض املغرية املقدمة له، وكانوا 
يطلبون منه: قدم العرض الذي تريده، فكان يرد: «انتوا قدموا 
عروضكم.. وأنا أشوف املناسب وأعدل عليه بعد ذلك»، لكي 

يقارن بني العرض البريطاني املقدم له.
بدأ بفتح مفاوضات سرية مع شركات أميركية في القاهرة 
لكــي ال يعلم عنها البريطانيون امتــدت من عام ١٩٤٣ إلى 
عام ١٩٤٨، ثم رفض العرض البريطاني، وذكر لهم أنه تلقى 
عرضا أميركيا أفضل من العروض املقدمة منهم، ثم فتح بابا 
جديدا مع شــركة بريطانية أخرى، بكل هيبة ووقار ودهاء 
وديبلوماسية، كان يستمع للعروض املقدمة ويفضل التريث، 
ويضع شروطه وهو يكرر في كل مناسبة أنه يفعل ذلك حفاظا 
على حق الكويت ومستقبلها، ليأخذ في كل مرة عرضا أفضل 
من السابق لينتهي بطلب نهائي من الشيخ أحمد اجلابر أجبر 
فيه املتفاوضني من الشركات املقدمة بشروطه النهائية على 
أن يأخذوا هم املوافقة على شروطه من احلكومة البريطانية، 
ألخذ افضل عرض بشروطه ليصبح النفط إلى اليوم املصدر 

الرئيسي للدخل بالكويت.
إلى جانب ذلك فهو أول من أرسى قواعد الدميوقراطية 

بالكويت
 إذ أنشــأ مجلس الشورى والذي يعد أول عمل يقوم به 
بعد توليه ملقاليد احلكم بشهر أبريل عام ١٩٣٨ بعد وفاة عمه 

الشيخ سالم املبارك الصباح، 
وهو أول من أسس قواعد التعليم بالكويت وإنشاء املكتبة 
األهلية عام ١٩٢٣، ثم النادي األدبي، وصاحب أول بعثة دراسية 
إلى اخلارج.. إلى األزهر: منهم أحمد العدواني وعبدالعزيز 
حســني، وفي عهده مت بناء أول مستشــفى حكومي وهو 

املستشفى األميري.

أدار صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، عجلة مشــروع الوقود البيئي بدعم من شركة 
البترول الوطنية التي ساهمت برفع إنتاجية النفط في البالد 
منذ أن أدار سمو األمير الراحل املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
أحمد اجلابر، رحمه اهللا، عجلة أول تصدير إيذانا بالنهضة 
الكويتية في اجلانب االقتصادي والتنموي عند تصدير أول 

شحنة من النفط عام ١٩٤٦.
ليست باملبالغة فتاريخ عملي في املجال النفطي جعلني 
أعرف عن قرب اجلهود التي تبذلها شركة البترول الوطنية 
والشركات النفطية األخرى، فهذا املشروع تنفذه باستثمارات 

تقدر بنحو ٤٫٦٨٠ مليارات دينار (١٥٫٥ مليار دوالر).
ومازالت الشركة تعمل على املشاريع التي تزيد من إنتاجية 
النفط وتطوير مصفاتــي األحمدي وميناء عبداهللا، ويعمل 
املشروع على إنشاء ٣٩ وحدة جديدة، وحتديث ٧ وحدات، 
وإغالق ٧ أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة 

كالكيروسني والديزل بهدف التصدير.
وفي ظل ما يشــهده العالم من صراعات على الصناعات 
النفطية العاملية وكون النفط هو املورد الرئيســي القتصاد 
البالد، فإن القيادة الســامية مستمرة في برنامجها الهادف 
لتطوير الصناعات النفطية واالســتخراج والتصدير لطاقة 
نظيفة مخفضة االنبعاثات الســامة للبيئة، لتواكب الكويت 

الثورة اجلديدة أال وهي الطاقة النظيفة واملتجددة.
وهذا مما ال يدع مجاال للشك بأن شركة البترول الوطنية 
الداعمة لهذا املشروع تتفق واستراتيجيات الشركات النفطية 
الكويتية، وتســير إلى جنبها وتدعمها بالتمويل، فالشركة 
مولت املشروع مبا يقارب الـ٣٠٪من قيمته الفعلية، وذلك «من 
أجل متكني املصفاتني من إنتاج مشتقات نفطية عالية اجلودة 
تلبي املعايير واالشتراطات البيئية العاملية» كما أشاد سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا، 
بدور الشــركة وجهودها املستمرة فيما يصب في مصلحة 
رؤية كويت (٢٠٣٥) بيئة اقتصادية جاذبة لتنفيذ املشــاريع 
واستقطاب املستثمرين في مجال الصناعات النفطية وغيرها 

في هذا احلقل االقتصادي الهام. 
فقد أظهرت النتائج باألرقام أن املشروع منذ بدايته وفر 
عددا من فرص العمل لكــوادر نفطية وطنية مؤهلة للعمل 
في هذا املجال ومع التطوير الذي نراه بعد اإلعالن الرسمي 
لتشغيل مشــروع الوقود البيئي ستكون هناك فرص أكثر 
لكثير من الشباب الكويتي الذي لديه شهادات وخبرات في 
هذا املجال، واجلدير بالذكر أن الطاقة اإلنتاجية ملشروع الوقود 
البيئي تبلغ ٨٠٠ ألف برميل نفط يوميا، موزعة بني مصفاتي 
مينــاء عبداهللا وميناء األحمدي، ومن املنتظر أن يبلغ إنتاج 

مصفاة الزور أكثر من ٦٠٠ ألف برميل يوميا.
وتأتي األرقام حول املشروع اجلديد مبشرة ولتبلغ كمية 
اإلنتاج النفطي اخلام املكــررة إلى ١٫٤ مليون برميل يوميا 
مجموع ما تنتجه املصافي الثــالث، ولذلك علينا أن نحمد 
اهللا سبحانه وتعالى على ما مّن علينا من نعمه الوفيرة، وأن 
نحافظ على وطننا الكويــت، «فنعم اليد التي أدارت عجلة 

مشروع الوقود البيئي» في البالد.

يتألف من ٥ أجــزاء، قابل للفك 
والتركيب بسهولة، وسعره في سكراب 
أمغرة أو سوق احلدادين في الشويخ 
بـ ٤٥ دينــارا، دينار ينطح دينار لو 
تقعد تكاسرهم ٢٤ ساعة ما ينزل لك 

وال فلس واحد.
مع هذا تقوم بلدية الكويت سنويا 
في نهاية موسم البر بتدمير وتكسير 
اآلالف منه وحتويله إلى ســكراب ال 

يساوي شيئا الكيلو منه بدينارين.
ما هو هذا الشيء يا ترى؟ إنه حمام 
البر أعزكم اهللا الذي يشتريه الكويتيون 
الستخدامه في عطلة الربيع وموسم 
للبر. والبلدية  الكشــتات واخلروج 
ال تكتفي بتحطيم هذا الشــيء الذي 
يكلف ٤٥ دينارا، بل وتقوم آلياتها كذلك 
بهدم ومتزيق خيام بعضها من شركة 
(الصباح) للخيام التي تتباين أسعار 
خيامها بني ٣٠٠ دينار و١٢٠٠ دينار.

طبعــا أنــا (خذيتكم مبشــراع 
ومجداف) ولم أقل لكم سبب تدمير 
البلدية وآلياتها لهذه املمتلكات اخلاصة 
والغالية نسبيا. باختصار بنهاية موسم 
البر كل ســنة في اخلامس عشر من 
مــارس تطوف آلياتهــا وعمالتها بر 
الكويت من شــماله جلنوبه بتهدمي 
وتكسير املخيمات التي لم تلتزم مبوعد 

إزالة املخيمات.
اقترحت في حسابي في «تويتر» 
املخيمات  للتعامل مع  طريقة أفضل 
ولوازمها التــي تخلف أصحابها عن 

إزالتها بعد انتهاء موسم البر.
تطرح البلدية مزايدة والفائز يقوم 
بجمع كل ما يوجد فــي بر الكويت 
بطريقته وأسلوبه ثم يجمع كل هذه 
األشياء في مخزن مدة أسبوع بعهدها 

يتصرف بها كما يشاء.
بهذه الطريقة ارتاحت كوادر البلدية 
وعمالتها وحتى آلياتها، ونفس الوقت 
حققت دخال محترما من املزايدة، بدال 
من الطريقة احلالية التي تخلف مخلفات 
ال تعد وال حتصى، وكأن البلد به نقص 

زبالة ومخلفات.
نقطة أخيرة: هذا االقتراح لعناية وزيرة 
الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس مع 
التحية واالحترام والطموح باالهتمام.

«ويٌل للشجّي من اخلِلّي» مثل عربي 
قدمي وجميل يضرب ملن ال يشعر مبا 
تشــعر به وال يحس مبعاناة غيره، 
فالشجي هو الشخص املهموم الذي 
تكالبت عليه املصائب واملشاكل وضيق 
العيش، في حني أن اخللي هو الشخص 
الفارغ اخلالــي الذي يتعامل مع هذا 
الواقع بالالمباالة وعدم االهتمام وينظر 
إلى األمور مــن منظور مختلف عن 
الكثير من فرط ما يشعر به من اختالف 

في املشاعر السلبية وبذخ احلياة.
في مجتمعنا وفي احلياة العامة جند 
مناذج كثيرة من ظاهرة «اخللي» حيث 
يظهر كثير من هؤالء في تصريحات 
مثيرة ومقززة ال متثل أفكار املجتمع 
الكويتــي الــذي يتميز بالتســامح 
واإلحساس بشعور اآلخرين ويحس 
مبعاناتهم وظروفهم ويجب أن يدافع 
عن حقوقهم وإن لم يســتطع فعليه 
بالصمت واال يصرح بعكس معاناتهم.

من أروع الصفات الطيبة واحلميدة 
واإلنسانية أن يشعر الشخص مبعاناة 
غيره ويحاول أن يساعده ولو بكلمة 
في حل مشاكله والتعاطف مع همومه 

وبذل ما يستطيع في تفهم مطالبه.
صدق أبومتام حني قال:
اَخلِليِّ ِمَن  الَشِجيِّ  َويَل  أَيا 

بَِليِّ ِإحدى  الَربِع ِمن  َوبالي 
ِإّال ُكلُّ َســمٍح ِللــداِر  َوما 

َوأَضلُِعِه َســِخيِّ ِبأَدُمِعــِه 
يَِدبُّ ِإلَيَّ في َشخٍص َضئيٍل

َويَنُظُر ِمن َشفا َطرٍف َخِفيِّ
َويُتِبُع ِنعَمتي ِبَك َعنيَ ِضغٍن

. َكما نََظَر اليَتيُم ِإلى الَوِصيِّ
الرشيدة  * أخيرا على حكومتنا 
وأعضاء مجلس األمة االهتمام باملواطن 
الكويتي طالبا وموظفا ومتقاعدا ومتلقيا 
للمساعدات االجتماعية بالنفع والبذل 
والعطاء واالستماع بكل رحابة صدر 
ملشاكلهم ومعاناتهم وتسهيل أمورهم 
وأال يســتمعوا ملن يضرب له املثل 
في مقالنا هذا في تصاريح صحافية 
وتلفزيونية ضد مصالح الناس، متمنني 
اخلير والسداد لكل من يشعر مبعاناة 
غيره ويحاول جاهدا في حتقيق مطالبه.

حقوقهم تعليما وتوظيفا وعالجا كما 
هو حاصل اليوم بيننا بالذات للعبث 
بالتركيبة السكانية باحملافظات والدوائر 
االنتخابية، واملناطق السكنية أفرزت 
اليوم هذه احلاالت وتوابعها كالترفيه 
والسياحة وخارطة التجارة بصدارتها 
العبث واإلحباط للمنتج الكويتي زراعة 
وصناعة رغم جهود احلكومة املوقرة 
لتعديل مسارها، لكن األمواج املعاكسة 

تصدها بعنف مضاعف.
هذا ما يراد عالجه وخلف الستارة 
أكثر وأكبر سلبا لتلك اإلرادة الوطنية 
الضمائر والنوايا  بتفشــي فســاد 
العدوانية على كل وفي ومخلص، ال 
نشــك كأبناء لوطننا بحكمة القيادة 
ودفعها لألفضل بحزم وعزم زيادة 
مثالها حقوق متقاعديها اليوم ودوم 
تأكيدا جلهود مؤسســتهم وأمثالها 
كماهي وصية أوائل املؤسسني قدوة 
املتقاعدين ومعنى التقاعد الشامخ املنتج 
أنسانه  حتى خارج ميدانه وتغيرات 

بسالمتكم جميعا تشريعا وتنفيذا.

املنسيني الذين سقطوا من حسابات من 
يقفون بقوة أمام فشل هذا املشروع.

ما قل ودل:
٭ احلكومــة تتحــدث عــن البديل 
االستراتيجي للرواتب منذ عشر سنوات 
تقريبا للخروج من مأزق ســيل إقرار 

الكوادر.
٭ سيبقى البديل االستراتيجي متعثرا 
ما يتطلب بديال للبديل ينصف الطبقة 

املنسية من املوظفني.
«البديــل االســتراتيجي يعالــج  ٭ 
الوظيفية» والتساؤل هنا  االختالالت 
من السبب وراء هذا الكم من االختالالت 

املوجودة.
٭ الفجوة فــي الرواتب بني املواطنني 
تتطلــب حال عاجــال وليــس بديال 
استراتيجيا درسته احلكومة في ثالث 
سنوات ويدرسه مجلس األمة منذ سبع 
سنوات، والســنوات متر واملوظفون 

يعانون.
٭ البديل االســتراتيجي أصبح مثل 
سياسة «العصا واجلزرة» في االدارة.. 
جزرة املظلومني وعصا غير امللتزمني.

٭ تعديل رواتب العاملني في العالقات 
العامة مطلب ملّح ألنهم لم تقر لهم أي 

كوادر أو زيادات.
٭ شهر رمضان الكرمي على األبواب 

وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

من خالل موقعهم القيادي.
ومن اخلجل أن يكون هذا املسؤول 
تتبعه صاالت كبيرة خلدمة املواطنني، 
ولكن ال توجد بها مقاعد صاحلة للجلوس 
لالنتظــار أو أنه ينعــم بالتكييف في 
املراجعون  بينمــا ينتظر  اجلو احلار 
إلنهاء معامالتهم باحلر الشــديد وهم 
يتصببــون عرقا فمنهم كبار الســن 

واألطفال والنساء.
أعتقد أن مثل تلك األمور يجب أال 
تغيب عــن برنامج عمل احلكومة التي 
تسعى جلودة اخلدمات وإرضاء املراجعني 
وكسب ثقتهم والتي بال شك لن تكسب 
وســتتزعزع كلما تغاضينا عن بعض 
التصرفات التي تندرج حتت اسم املراهقة 
اإلدارية من بعض املسؤولني اجلدد الذين 
لم يصلوا للنضــج اإلداري املطلوب 
واملتوافــق مع مواقعهــم ومناصبهم 
القيادية لتحقيق رؤية كويت املستقبل.

جميلة، أطلقتها قبل عدة سنوات الكاتبة 
املبدعة، والناشطة املجتمعية، االستاذة 
«أنوار التنيب»، بهدف جمع ســيدات 
الطالبات  كيفان من اجلارات، وقدامى 
في مدارس املنطقة، من أجل االلتقاء، 
وجتديد العالقات القدمية، وتذكر أيام 
الطفولة والدراســة، وأذكر أن امللتقى 
األول قبل عدة سنوات، غص باحلضور 
الرائع، ورأيت خالله مشاعر  واجلمع 
جميلة، ودموع الفرح والسعادة، عند 
اللقاء بصديقــات الطفولة، وزميالت 
الدراسة بعد فراق ســنوات، وجاءت 
نسخة هذا العام احتفالية موسعة، ضمت 
سيدات منطقة «كيفان» وجاراتها مناطق 
«اخلالدية والشامية والفيحاء»، وكانت 
فعالية مميزة، ومنظمة بصورة راقية، 
ضمت فقرات متنوعة، ومشــاركات 
لشــخصيات معروفة، حازت  إعجاب 

احلضور.
٭ زاوية أخيرة: دعوة للجمعيات التعاونية 
في املناطق الســكنية، لتنظيم ودعم 
انطالقا من  للجيران،  ملتقيات دورية 
مسؤوليتها املجتمعية، ودورها في تقدمي 

اخلدمات النافعة لسكان مناطقها.

الفســاد، والعبث مبقدرات وطاقات 
وثروات البالد أولها اإلنسان الكويتي 
بــكل صفاته ذكرا وأنثــى، صغيرا 
بطفولته وكبيرا برجولته ورفيقة دربه، 
ودورها الرباني تربية وتنشئة لألجيال 
ومحاوالت بعثرة كل ذلك بقصد الهيمنة 
واالستيالء وحتصيل املردود بال شاهد 
وال مشهود لهدر تلك الثروات مبقدمتها 
توزيع طاقات الشباب واألجيال مبواقع 
هدر طاقاتهم، وضياع مؤهالتهم وأكل 

من املوظفني الذيــن ينصفهم البديل 
االستراتيجي.

أنا مع عدم املســاس باملكتسبات 
العمالية، لكن أن يتعرقل مشروع ينصف 
ما يقارب ٢٠٠ ألف مواطن ومواطنة فهذا 
الذي ال يســتوعبه العقل، إننا لألسف 
أمام عدالة وظيفية مفقودة، موظفون 
رواتبهم كبيرة وتضاعفت أكثر من مرة 
وموظفون رواتبهم متدنية ويعانون في 
ظل ارتفاع األسعار، لألسف نحن أمام 
الرواتب تتطلب حال  فجوة كبيرة في 

جذريا سريعا.
الســادة أعضاء السلطتني إذا كان 
تعرقل هذا املشــروع سببه املساس 
بزيادات بعض الوظائف، فلتحذفوا هذا 
اجلزء من املشــروع ولتنصفوا طبقة 

باملال العام ألهوائهم الشخصية.
وأين خطة التنمية أو برنامج عمل 
احلكومة من ذلك كله ومن العبث مبيزانية 
الدولة؟ وهؤالء املسؤولون قد يسعدون 
باملوقع اجلديد لتلقي التهاني بحصولهم 
على املكتب اجلديــد وال يعيرون أي 
اهتمام ألي إجناز مطلوب منهم لتحقيقه 

وأثناء احلوار الشيق مع اجلارات، 
اتفق اجلميع علــى أن فترات «حظر 
اخلروج» خالل أزمة كورونا املاضية، 
كانت فرصة طيبة للتعرف على اجليران، 
في أوقات السماح برياضة املشي حول 
شوارع احلي، حيث تعرف الكثير منهم 
على جيرانهم، والتقوا معهم بصورة 
مستمرة أثناء اجلوالت اليومية، واستمر 
البعض بالتواصل، حتى بعد انتهاء فترات 

احلظر، وعودة احلياة إلى طبيعتها.
كما حضرت مؤخرا فعالية «ملتقى 
سيدات كيفان» وهي مبادرة مجتمعية 

يقلــب طاولتها عليهم ويرفع ويدفع 
علم احلسم ملستوى بيانه ليحسمها 
بداية ونهاية لكرامة هذه الشــريحة 
الوفية بالقرار الذهبي، وساما للمقترح 
وتعزيزا للمستحقني بهذا الشهر الكرمي.

واالستجداء ليس من قيمة األوفياء 
للرد على بلهاء أعذارها وإلغاء أفكارها 
كما وردت مبواد دســتورنا املتميز 
حلفظ كرامة اجلميع، وتعريفات هدر 
الثروة، وعدالة توزيعها، وجتاوزات 

البديل االستراتيجي  إلى  وبالنظر 
وملاذا تعثر، يجب أن نعود إلى قضية 
الكوادر واملزايا املالية التي أقرها مجلس 
اخلدمة املدنية لعدد كبير من الوظائف 
خالل العشر سنوات التي سبقت هذا 
املشــروع ما حمل الدولة أعباء مالية 
تطلبت من وجهة نظر مجلس الوزراء 
وقف إقرار أي زيادات جديدة لتوفير 
ماليني الدنانير في املستقبل وفي ذات 
الوقت إنصاف مــا يزيد عن ٤٠٪ من 
موظفي الدولة الذين لم تطلهم أي زيادات.
البديل االســتراتيجي ألن  وتعثر 
املزايا املكتســبة لعدد من الوظائف ال 
ميكن املساس بها، حيث عارضته عدد 
العمالية، ونظمت وقفات  النقابات  من 
احتجاجية، ولم ينظر أحد للطبقة املنسية 

القيادي أو رئيس القسم. وأعتقد أن لوائح 
وقوانني وزارة املالية لم تغفل كل ذلك 
بعيدا عن اإلسراف والعبث في املال العام 
إرضاء ملسؤول جديد قد ال يستمر في 
موقعه طويال ما دام ذلك هو اهتماماته، 
ولكن مع األسف فإن هؤالء املسؤولني 
ال يوجد من يحاسبهم على هذا العبث 

مضى، عائلة واحدة مترابطة، فكان اجلار 
حاضرا في كل املناســبات، واألحداث 
اليومية التي مير بها جيرانه، يشارك 

في األفراح، ويواسي عند األحزان.
ولكن مع مرور الوقت وتطور احلياة، 
الناس  وزيادة تعقيداتها، وانشــغال 
بظروفهم اخلاصة، وأعمالهم اليومية، 
تغيرت تلك العالقات اجلميلة واملميزة، 
التي كانت تربــط بني اجليران قدميا، 
فلم يعد لديهم الوقت الكافي، والفرصة 
العالقات  للتواصل، وتعزيز  السانحة 

فيما بينهم، كما كان يحدث من قبل.

منحة متقاعدي اجليل الوفي ألهل 
الديرة بكل نسيجهم، تالطمت أمواجها، 
وتبعثرت أوصالها، تتوج كل ذلك أخيرا 
بجلسة مجلسيها! بأمثلة شعبية قد ال 
يفهمها اجليل احلالي، واملستشارين 
الوافدين للرأي السياسي، وكل مجتهد 
يحاكي ساحة خصوصيته وحزمته 
داخل املجلسني، تنفيذا وتشريعا بلغت 
ذروتها تهكما ولطمــا جعلت عاليها 
سافلها، وســلبياته خنقت إيجابيها 

منذ بيانها األول قبل شهور! 
منوذج أمثالهــا حصرا ال تأكيدا 
«جاء يطببها عماها!»، و«ضيع صيدتها 
بعجاجها، وهــاك ال هناك»! وغيرها 
كثير من األمثال تنطبق على حقوق 
متقاعدينــا بكرامتهم بلغت بهذلتهم 
عناوين لإلعالم بكل مواقعه وحاالته، 
ال لشــيء ســوى صفقات املصالح 
وتنافس فرسانها لكبحها في مهدها 
إرضاء لغرورهم بحقوق أهل ديرتهم 
وتؤكد تلك احلقوق تصريحات ونبرات 
معاكسيها أصال وفصال! حتتاج فارسا 

طالبــت في مقال منــذ عام ٢٠١٧ 
بضرورة نفض الغبار عن ملف مشروع 
احلكومة الذي يحمل شــعار «البديل 
اإلستراتيجي» واآلن وبعد سنوات بدأ هذا 
امللف يأخذ مكانه من جديد في أولويات 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، وآمل 
أال يكون ذلك فقاعة سرعان ما تنتهي 
إلى  البديل االستراتيجي  ويعود ملف 

ظالم األدراج من جديد.
إن البديل االســتراتيجي على حد 
علمي عبارة عن دراســة تتكون مما 
يزيد عن خمسمائة صفحة، وضعتها 
شركة متخصصة حتت إشراف ديوان 
اخلدمة املدنية وخبراء ومختصني من 
جهات مختلفة بالدولة، وقدمتها احلكومة 
ملجلس األمة عام ٢٠١٥، وهذه الدراسة 
تناولت وصفا وظيفيا جلميع وظائف 
الدولة، وســلم الرواتب والهيكل العام 
للنظام الوظيفي بالدولة، ويعتمد البديل 
االستراتيجي على آليات لتطوير العمل 
في اجلهات احلكومية ومعاجلة اختالالت 
الرواتب، منها آلية النقاط، فمن يجتهد 
في العمل ويلتــزم مبواعيده ويحقق 
اإلجنازات يثاب ومن ال يعمل يقل راتبه 
ومزاياه، فألول مرة في تاريخ الكويت 
يتم تقدمي مشروع للرواتب يشمل كافة 
تفاصيل الوظائف ويراعي تطوير العمل 

وجودته.

عندما يتولى بعض املسؤولني اجلدد 
موقعا في أي مؤسسة خدمات وسواء 
كان رئيس قسم أو بوظيفة قيادية فإن 
أول اهتماماته قبل الرؤية والرسالة التي 
يطمح لتنفيذها وبرنامج العمل هو املكتب 
واألثاث واستبدال موظفي السكرتارية 
وطالء جدران املكتب اجلديد وحتديد 
موقع موقف السيارة وقد ميتد االهتمام 
إلى عمال املكتب، وكذلك فإنه يقوم بعمل 
ختم خاص له بأحرف بارزة ســميكة 
وال أعــرف ما عالقــة كل ذلك باألداء 

واإلجنازات.
ولكن ما اجلهة التي يجب أن توجه 
القيادي أو رئيس القسم لهذه االهتمامات 
وما تكلفتها من املال العام الذي يجب أن 
يحرص اجلميع على احلفاظ عليه وعدم 
هدره في تغيير أثاث لم متض عليه عدة 
سنوات وبحالة ممتازة واإلسراف في 
جتهيز مكاتب ال يجب تغييرها بتغيير 

تلقيت قبل فترة دعوة كرمية من 
إحدى اجلارات العزيزات، والتي دعتني 
لتناول اإلفطار، والتعرف على مجموعة 
من جاراتنا، فلبيت الدعوة شاكرة وبكل 
سرور، على هذه الفرصة الرائعة للتعرف 
على اجليــران، وعندما ذهبت وجدت 
وجوها طيبة، من ربات البيوت احمليطة 
بنا، وكانت جلســة جميلة، لم نشعر 
خاللهــا مبرور الوقــت، تبادلنا فيها 
األحاديــث املمتعة واملتنوعة، وتذكرنا 
أثناءها احلكايات اللطيفة، حول املاضي 
اجلميل، وقصص اجليران في «زمن 

الطيبني».
العالقات بني اجليران  حيث كانت 
فيما مضى، يســودها الود والتراحم، 
وقد عاشوا متكاتفني في الشدة والرخاء، 
وارتبطوا معا بأواصر األلفة واحملبة، 
وسادت بينهم العالقات األخوية، القائمة 
على التعاون واإليثار، واإلميان بأهمية 
اجلار، وضرورة اإلحسان إليه، ودعمه 
ومســاعدته في وقت احلاجة، وكانت 
حياتهم بسيطة، وخالية من التعقيدات، 
والتكلف واملجامالت، التي فرضتها علينا 
حياتنا العصرية، وقد شكل اجليران فيما 
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