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أبناء الكويت البواسل

ألم وأمل

د.هند الشومر

أجواء من احلزن خيّمت على رواد سوق املباركية، الذي 
يعتبر أهم معلم تراثي في الكويت، ملا يحمله من إرث تراثي 
مرتبط بعبق املاضي بتصميمه املميز وتاريخه العريق.

سوق املباركية أزقته التي حتاكي الزمن القدمي يعتبر 
الوجهة األولى للمواطنني واملقيمني والزوار القادمني للبالد 
ملا يحتويه من خصوصية تذكرنا باملاضي اجلميل بكل ما 
هو معروض من أطعمة كويتية قدمية، ومقتنيات أثرية 

إضافة إلى التخطيط العمراني الفريد من نوعه.
سوق السالح عمره الذي يتعدى ١٣٠ عاماً مت تدميره 
بالكامل بسبب احلريق الذي حدث قبل أيام، لكننا نأمل 
من املسؤولني احملافظة على التراث في هذا املكان، والعمل 
بأسرع وقت على إعادة هذا التاريخ العظيم وترميمه من 
جديد واحملافظة على استمراره بنفس التصميم القدمي 
للطــرق واحملالت، وهو دور املجلــس الوطني للثقافة 

املسؤول األول عن التراث والهوية املعمارية الكويتية.
هللا احلمد، حريق املباركية لم تنجم عنه وفيات وإمنا 
بعض اإلصابات البسيطة التي تعرض لها عدد بسيط من 
مرتادي السوق، إضافة إلى حاالت إصابة لبعض رجال 

اإلطفاء متت معاجلتهم في املواقع.
جهود اإلطفاء كانت واضحة وال أحد ينكرها تواجدوا 
في موقع احلدث وعملوا بكل إخالص، وأنقذوا ما ميكن 
إنقاذه بقيامهم بحصار احلريق ومنعه من التوسع ملناطق 

أخرى من السوق.
العمل عاد وهللا احلمد في هذا الســوق العزيز على 
قلوب الكويتيني، واالبتسامة كذلك على رواده ويتبقى 
تكاتف اجلهود إلعادة ترميــم هذا التراث الكبير، وفق 
اشــتراطات حتمي األرواح واملمتلكات من أي حوادث 

مماثلة ال سمح اهللا.
احلريق بّني لنا أوجه القصور واخللل في هذا املكان 
الذي كان من املفترض أن تتوافر فيه كافة اشــتراطات 
األمن والسالمة التي تشترطها اجلهات ملنح الترخيص، 
منها تركيب املرشــات، وطرق التخزين السليمة للمواد 
القابلة لالشتعال من عطورات وغيره في هذه احملالت.

شرارة احلريق كشــفت أمراً كان غائبا عن اجلهات 
املختصة يكمن في وجود خلل في بعض أقسام سوق 
املباركيــة خصوصا احملالت التي بحاجة إلى مرشــات 
وكاشفات دخان ملكافحة احلريق، إضافة إلى عدد كبير 
منهــا ال توجد بها مطفأة للحريــق، وهذا قصور كبير 

بحاجة إلى محاسبة.
يجب على «اإلطفاء» مراجعة وضع السوق ومعاجلة 
أوجه القصور من ناحية شروط األمن السالمة بتركيب 
املرشــات داخل احملالت وخارجها، إضافة إلى توزيعها 
باملظالت داخل األسقف املستعارة أو في املمرات ملكافحة 
أي حريق ينتج ال سمح اهللا، كذلك يجب أن تركز اإلطفاء 
بعد حريق املباركية الذي كان مبنزلة تنبيه على املناطق 
األخرى مثل منطقة الشويخ الصناعية وغيرها من املواقع 
اخلطرة وخصوصا الكراجات، والتأكد من التزام اجلميع 
بتطبيق كل االشــتراطات بتوافر مطفأة حريق وأجهزة 
للدخان في كل مصنع وكراج تفاديا لنشوب أي حرائق 
حتصل، ونحن مقبلون على موسم الصيف شدوا الهمة 
وحاســبوا املخالفني بقوة القانون حماية لهم وألرواح 

اآلخرين.

بفضل من اهللا بلغنا شهر رمضان، وعشنا أوائل 
أيامه، والتقينا األقارب واألحباب واألصحاب بعد انقطاع 
إجبــاري فرضه وباء كورونا الفتاك لفترة من الزمن، 
فاحلمد هللا على بلوغ الشــهر الكرمي، الشهر املبارك 
الذي طــوق كل األرجاء واألجــواء بأنواره ورحماته 
وخيراته وأفضاله، فهو شــهر اخلير الذي جاء حتى 
يطهر القلوب امللوثة، ويلني النفوس القاسية، ويؤدب 
األخالق املتجاوزة، فهو مدرســة عظيمة فيها الكثير 
من املواعظ احلسنة، والدروس املفيدة، فدعونا نعيش 

حلظاته الباقية بكل تفان واجتهاد.
احلياة رحلة قصيرة، وال دوام لها، وهي فانية ال 
محالة، والبقاء هللا وحده، فالغني راحل، والفقير راحل، 
والقوي راحل، والضعيف راحل، فكلنا للزوال، فما دامت 
احلياة بهذه الصورة، وبهذه التفاصيل املتسارعة، فهل 
تستحق منا احلرص الشديد واملبالغ فيه!؟، لذلك علينا 
انتهاز فرصة وجودنا املؤقتة فوق سطح احلياة، قبل 
أن تنتهي حلظاتنا املعدودة، وأعمارنا القصيرة املكتوبة، 
فالعمر حلظات عابرة، ودعونا جنعل هذه اللحظات تعود 
بالنفع لنا، فمن تشبث باحلياة خسر وندم، ولن يدفع 
قدوم املوت ذاك امللك الكبير أو اجلاه الرفيع، فكم من 
ملوك قد رحلوا، وكم من بنوك حتمل األموال الطائلة 

ذهبت إلى الورثة بلمح البصر!. 
ومن هذا املنطلق.. ونحن نعيش حلظات رمضان 
املباركة، أدعو اجلميع لشد الهمة من أجل حتقيق كل 
صور اخلير واملعروف، فدعونا نتســامح ونتسامى، 
ونتطهر من كل صور الشــر ونتعافى، دعونا نترك 
األثر الطيب قبل الرحيل، ونصنع املنزلة الرفعية بعد 
الرحيل، ننشر اخلير، ونهدي احملبة، ونشيع الفضيلة، 
ونكون من خير النــاس أينما كنا، وفي أي جمع من 

اجلموع تواجدنا.
فمن كان بعيدا عن اهللا.. ليقترب.

ومن كان ظاملا عليه العدول عن ظلمه.
ومن كان فاسدا ليتطهر من فساده.

ومن كان قاسيا ليلني جانبه.
ومن كان متعاليا ليتواضع.

ومن كان شرارة فتنة.. لينطفئ.
ومن كان به أي خلق ذميم.. فعليه اخلالص منه.

فهي فرص ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وفي نهاية مطاف هذا املقال أقدم رسالة خاصة ملن 
فقد عزيزا قبل حلول شهر رمضان املبارك.. وأقول:

اصبر واحتســب، واعلم بأن فقيدك قد رحل إلى 
رحاب مــن هو أرحم وأعطف وأكرم منك، فأشــغل 
نفســك بصنع ما هو جميل في رمضان من أجل ذاك 
الفقيد، فقدم له الدعوات والصدقات والبر واإلحسان، 
وعش حياتك قويا رغم قسوة الظروف، وتعايش مع 
حلظات رمضــان املباركة، وكن على يقني بأن احلياة 

رحلة قصيرة، وكلنا راحلون.
بســم اهللا الرحمن الرحيــم (إن اهللا يأمر بالعدل 
واإلحســان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشــاء 

واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون).

في البداية، يجب أن نسجد شكرا 
هللا عز وجل بعد أن خفف عنا الكارثة 
املهولة التي حلت بسوق املباركية، 
ثم نقدم التحية والعرفان واالمتنان 
والتقدير ألبناء الكويت البواسل في 
اإلطفاء والداخلية والطوارئ واإلعالم 
والصحة الذين ضربوا أروع أمثلة 
أما اخلســائر  العطاء والتضحية، 
املادية فنسأل اهللا تعالى أن يعوض 

اجلميع عنها.
إطفاء احلريق يجب على  وبعد 
اجلهات املختلفة أن تتعلم الدروس 
املســتفادة منها مثــل اإلجراءات 
االحترازيــة واألمــن والســالمة 
وجتهيزات الوقايــة والتأمني ضد 
احلريق في مثل تلك األماكن. وننتظر 
رأي اإلخوة في البيئة حول أضرار 
الدخان وامللوثات على الصحة والبيئة 

وكيف نتجنبها في األيام القادمة.
وال ننســى حتية مــن وقفوا 
يديرون املوقف ميدانيا وفي مقدمتهم 
الوزارة  الداخلية وقيــادات  وزير 
واإلطفاء، كما انه يجب أال ننســى 
أننا في مثل تلــك املواقف نحتاج 
إلى املالبس الواقية واخلوذات ألن 
املالبس الوطنية ال تتوافر احلماية 
فيها. ومهما كانت اخلســائر فإن 
الدولة بال شــك لن تترك الضحايا 
الدولة  وحدهم وستتسابق أجهزة 
على التعويــض العاجل بعيدا عن 
الروتني القاتل الذي قد يكون أشد 
أملا من تداعيات احلريق، خاصة أننا 

في شهر رمضان الفضيل.
الواحد  وقد تكررت احلرائــق 
تلو اآلخر في وزارة الكهرباء واملاء 
وســكراب الساملي، وقبل ذلك كان 
احلريق في مطار الكويت اجلديد، 
وقد أبلى فيها جميعها رجال اإلطفاء 
بالء كبيرا، فهم دائما رهن أي إشارة 
خلدمة الوطن والتضحية بأرواحهم 
من أجلها. وعلينا أن نفكر في تكرمي 
كل من أبلى بالء حسنا في هذه احملنة 
سواء تكرميا أدبيا أو غيره، وندعو 
لهم وللكويت أن يجنبنا اهللا سبحانه 
وتعالى كل سوء ويدمي علينا الترابط 

والتكاتف وقت الطوارئ واحملن.
وأدعو مجلــس األمة املوقر أن 
يصدر على وجه السرعة قانونا مبنح 
وسام لكل من يقدم اإلجنازات من 
الشرفاء من أبناء الوطن في مثل تلك 
الظروف ويعبر عن تقدير الوطن، 
والذين تظهر معادنهم وقت احملن 
واألزمات. وأدعو مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ألن تضع وسام خدمة 
الكويت ضمــن منظومة جوائزها 
الســنوية ومتول هذا املشــروع 
متويال مناسبا. إن الكويت لن تبنى 
إال بسواعد أبنائها املخلصني، الذين 
يجب تقديرهم والعرفان بجهودهم 

في هذه احملن.

إن هذه األحــكام واملواد هي 
سالح قد يســتخدم بيد مجلس 
التأديــب الذي ميارس دوره كما 
لو كان سلطة قضائية، وتكون في 
بعض األحيان مبنزلة سلطة مطلقة 
بيد الهيئة، قد يطعن على دستورية 
موادها، فأكاد ال أستوعب كيف 
بهيئة أسواق متويلها الذاتي يأتي 
من مخالفات مالية للشركات وتورد 
هذه املبالغ في خزينتها! أليست 
حالة تعــارض مصالح صارخة؟ 
فهذا سبب كاف لتعسف البعض 
التقديرية  السلطة  في استخدام 
واإلفراط في القوانني والعقوبات، 
وغالبا ال يتم االعتراف والتراجع 
عن القرارات التي تدفع الشركات 
للجوء للقضــاء، مما يترك آثارا 
ســلبية على الشــركات عموما 

واملساهمني خصوصا.
ختاما نتطلع ألن تكون الهيئة 
اسما على مســمى هيئة أسواق 
تضطلع بإنشــاء وترقية أسواق 
وأنواع وأدوات مالية متنوعة، فعدد 
بالكاد يتجاوز  املدرجة  الشركات 
٢٠٠ شركة وهو ما يعادل محفظة 
شركة واحدة من شركات ومكاتب 

التدقيق.

أيضا نقول إن قلوبنا تعتصر حزناً 
وحسرة ملا آلت إليه األوضاع في 
لبنان الذي لطاملا كان منارة وقبلة 
ألهل اخلليج ولطاملا كانت العالقات 
بني أهل اخلليج وأهل لبنان عالقات 
متينة على مر التاريخ، عندما كانت 
األوضاع فيه مستقرة وبعيدة عن 
أي تدخــالت خارجية فيه أعملت 
فيه اخلراب والدمار ضمن غايات 
مواجهة إسرائيل وتلك األسطوانة 
املشروخة ملقاومها والتي لم تتحرك 

تلك املقاومة فيها شبرا واحدا.
ونقـــــول هنا هــل ذهبت 
أموالنــا مع الريح بعــد الدعوات 
األخيرة لإلفــالس ضمن الدعوة 
العامة إلفــالس بلد؟! إننا هنا في 
الكويت لدينا حلم أن نرى أوضاع 
لبنان تتحسن لألفضل ومن صميم 
قلبنا ملا مير فيه هذا البلد من محن 
ومصائب يعلم اهللا مداها وإلى أين 
تتجه في ظل تراكم سوء األوضاع 

فيه.. واهللا املوفق.

الهائلة،  ومع حفظ اإلجنازات 
فما زلنا جنتر أزماتنا: الفســاد 
اإلداري واملالي، مخرجات التعليم، 
سوء املرافق واخلدمات، االعتماد 
على النفط كمصدر وحيد للدخل، 
التركيبة السكانية املختلة، مشكلة 

«البدون»... الخ.
العلة يا سادة في عدم التغيير 
اجلذري ملنهجيــة االلتفاف على 
الدستور التي سرت ثقافاتها إلى 
أوصال الدولة: احلكومة والبرملان 
والشعب، والتغيير اجلذري قرار 
دولة ومسؤولية اجلميع بتكلفتها 

وتضحياتها.

البغض واملشاكل واملخاصمة.
أبدع الشافعي حني قال:

قالوا َسَكتَّ َوَقد ُخوِصمَت ُقلُت لَُهم
ِإنَّ اَجلواَب ِلباِب الَشرِّ ِمفتاُح

َوالَصمُت َعن جاِهٍل أَو أَحَمٍق َشرٌَف
َوفيِه أَيضاً ِلَصوِن الِعرِض إِصالُح

أَما تَرى األُسدَ تُخشى َوِهَي صاِمتَةٌ
َوالَكلُب يُخشى لََعمري َوهَو نَبّاُح
إن الهــدوء حاله عقلية تتمثل 
الهـــــياج واالنفعال  بغـــياب 
واإلثـــــارة واالضــطراب فيه 
موقف أو شعور يجب أن تتخذه 
في قرارة نفسك بهدوء وتأن رغم 
للنجاح  باب  صعوبته، ولكن هو 
واالطمئنان. وأخيرا علينا االلتزام 
بعبارة «على الهادي» في معاجلة 
كل األمور بعيدا عن «عناد» البعض 
النجــاح والهدوء واحلب  ففيها 

واحلنان.

أن يقوم بإظهــار التعديل بخط 
املتلقي،  مغاير وتســهيل مهمة 
خصوصــا أن املتلقــني هم من 
يدفعون الرســوم املالية، ناهيك 
عن أن بعــض النصوص املعدلة 
الشركات  التأويل، فتقع  حتتمل 
حتت رحمة السلطة التقديرية لهذه 
التعديالت، انه من األهمية حصر 
تعديالت الهيئة في فترات زمنية 
منتظمــة وصياغتها بوضوح ال 
يحتمل اللبس، وإبرازها للشركات 
وملوظفي الهيئة للوصول للهدف 
أنها تكون  املطلوب، خصوصــا 
واجبــة النفاذ من حلظة توقيعها 

وليس نشرها.

أي أذى قــد يطول أبناء ذلك البلد 
من املودعــني ألموالهم في بنوكه 
ولم يتمكنوا من استردادها ضمن 
عملية سطو منظمة من قبل عصابات 
منظمة أكلت حقوق البالد والعباد، 
وتركتهم على احلديدة يصارعون 

للبقاء أحياء.
إن دول اخلليــج كما أســلفنا 
يجب أن يكون لها موقف حاســم 
الستعادة حقوقهم، ومن جانب آخر 

الدوائر االنتخابية، ونظم اقتراع 
الناخب.

العقل وسعة الصدر.
يجب أخذ األمور «على الهادي» 
وبترو وتفكير وثقة بالنفس بعيدا 
عن األعصاب املشدودة، ما يؤدي 
إلى إظهار ســلوك قد ال يعجب 
البعض وتكــون نتيجته نزاعات 
غير مرغوبــة وعداوة تؤدي إلى 

عوضا عــن قيامهــا بإصدارها 
بتواريخ متفرقــة وفترات غير 
منتظمة؟، وملــاذا ال تقوم الهيئة 
آلية للشركات  بإرسالها بصورة 
التي تقع حتت إشرافها؟ عوضا 
عن أن تترقب الشــركات وتتابع 
الهيئة  بصورة يومية إعالنــات 
وكأنهــا تتحرى الهــالل، فتأتي 
تعديالتهم علــى صورة جدولني 
متجاورين أحدهما يحوي القرار 
القرار اجلديد  القدمي وبجــواره 
املعدل، وعلى موظف الشركة املعني 
البحث عن التعديل وكأنه يبحث 

عن األخطاء السبعة!
من واجب املعد لنص التعديل، 

أن تكون صارمة جتاه اســتعادة 
حقوقها في هذا البلد من قبل َمن 
بالقوة، وآخر همه  استولى عليها 
هو مصلحة أبنائه وشعبه، وكل ما 
نراه شعارات واهية ال تسمن وال 
تغني من جوع، هذا باإلضافة إلى 
القول بأن الدعوة املوجهة الستعادة 
حقوق اخلليجيني وودائعهم املالية، 
هي دعوة موجهة ملن استولى عليها 
في البنوك وبعيدة تلك الدعوة عن 

إدارة عشــرة من رؤساء مجلس 
األمة، وعبر جتــارب عديدة من 

الغير  إن مـــــراعاة شعور 
والهــدوء فــي إظهار املشــاعر 
واألحاســيس كثيرا ما يفســد 
على الشخص أمره بكثرة كالمه 
وتسرعه في اتخاذ القرار وال يقيس 
األمور «على الهادي»، فالهدوء هو 
االتـــزان ورجــاحة  عنـــوان 

نبارك للجميع الشهر الفضيل، 
كما نبارك لألسرة التي حازت ثقة 
الناخبني في املنافسة على مقاعد 
الغرفة  التجارة والصناعة،  غرفة 
التي مــن مهامها تنظيم املصالح 
التجارية ومتثيلها والدفاع عنها 
والعمل على ترقيتها، وإبداء الرأي 
ودراسة مشاريع القوانني واملراسيم 
التــي لها الصبغــة االقتصادية 

واملالية.
ما دعاني لذكر ذلك هو ما تكابده 
الشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة 
من محاوالت النمو ومعاودة اإلنتاج 
وتقدمي اخلدمات في سوق صغيرة 

ذات موارد محدودة.
في هذه املقالة سأســتعرض 
واحدة مــن املعوقات التي تواجه 
املدرجة في بورصة  الشــركات 
الكويت واخلاصة بآلية عمل هيئة 
أسواق املال التي باعتقادي أن على 
قيادات الغرفة التصدي لها، والعمل 

على تذليلها.
يا ترى ملا ال تقوم هيئة أسواق 
املال بتحديد تواريخ معينة خالل 
العــام لإلعــالن عن القــرارات 
املنظمــة حلوكمة  والتعديــالت 
التنفيذية؟  الشــركات والالئحة 

ضمن تساؤل بريء نقول: هل 
املالية بعد  الكويت حقوقها  فقدت 
اإلعالن األخير الذي ورد في لبنان، 
األمر الذي يضع حقوقنا على احملك 
جتاه اســترجاع تلك املاليني التي 
أودعت في بنوكه؟، وعلى أية حال 
فإنه ال يختلف اثنان على الوضع 
املزري الذي مير به لبنان اليوم، وفي 
نفس الوقت فإن حقوق اخلليجيني 
التي أودعوها في هذا البلد البد أن 
تكون محفوظة بدرجة وردها حني 
طلبها مبثل ما مت تقدميها أو إيداعها.

ومــن ناحية أخــرى، فإن ما 
آلت إليه األوضــاع في ذلك البلد 
هو ســيطرة املتنفذين واآلخذين 
للدولة إلى مكان آخر غير االستقرار 
واحملافظة على هــذا البلد تنفيذا 
ألجندات خارجية بعيدة كل البعد 
عن مصلحة أبنائه واملعاناة اليومية 
واملذلة التي يواجهونها في صلب 

معاشهم وحياتهم اليومية.
إن دول اخلليج يتوجب عليها 

بعض نــواب مجلــس األمة 
يبشروننا بنهاية أزماتنا ومبستقبل 
زاهر، في حال رحيل الرئيســني 
احلاليــني (مجلس األمة ومجلس 
الوزراء)، وهذه األزمات معلومة 
ومعروفة ومحفوظة ومزمنة، مرت 

عليها ظروف متنوعة:
٭ عـــــشرات احلــــكومات 
بثـــماني رؤســــــاء،  ومبئات 

من الوزراء.
٭ ١٦ دورة تشــريعية ورقابية 
النواب  األمة، مبئات من  ملجالس 
السياســية  مبختلف توجهاتهم 
وانتماءاتهم االجتماعية، وحتت 

البشــرية  النفــس  ضبــط 
وانفعاالتها من الصفات اجلميلة 
التي يجب أن يتحلى بها اجلميع، 
بالعواطف واألحاسيس  فالتحكم 
سواء غضباً أو فرحاً، حيث يجب 
التقيــد بتلك االنفعــاالت تقيداً 
محبباً وفــق تدريب النفس على 
ضبط تلك املشــاعر، وقد جاءت 
الشــريعة اإلســــالمية لتهذب 
النفس اإلنسانية، حـــــيث قال 
النبي الكرمي ژ «ليس الشــديد 
بالصرعة وإمنا الشديد الذي ميلك 

نفسه عند الغضب».
فالصبر مــن أعظم الفضائل، 
بالغضب  ففيها يتحكم اإلنسان 
والشــعور العصبي الذي تكون 
نتائجه سلبية وغير متوقعة وقد 
جتلب الندم والتأسف ولكن بعد 

فوات األوان.
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استحقاق

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

حاول دائما أن تتعرف على نقاط 
قوتك واعمل عليها، وابحث في املقابل 
عن نقاط ضعفك، وقدر استطاعتك 
قّوها، وال تنس أيضا أن حتافظ على 
رفع وعيك وإدراكك، كما عليك أن توقن 
بأن مشاعرك وإحساسك وعواطفك 
هي أغلى ما متلك، فال تبعثرها على أي 
كان، أو على أمور كثيرة ال تستحق،

فاملشــاعر اجليــدة ترفــع من 
استحقاقك، وأنت خلقت لتكرم، فإياك 
أن تهني نفسك، وذلك من خالل السماح 
لآلخرين بالنيل منك، وكن واثقا بأن اهللا 
سبحانه معك، وضع في عني االعتبار 
أن كل حزن، خيبــة، ألم، ما هو إال 
درس لك وأجر تثاب عليه، وسيزيد 
من رصيد حسناتك، وسيجعلك تتقرب 
من اهللا سبحانه أكثر، كما سيجعلك 
أيضا تكثر، وبخشوع تام، من سجودك 
ليزيل اهللا عنك همك ويكفيك غمك.

ثق بأنه ال أحد يستحق، فمن رضي 
باأللم لك ال يستحق أن حتزن عليه، 
لكن يستحق أن تعفو عنه كونه شخصا 
ضعيفا، متناقضا، مهزوزا من الداخل، 
وهذا منط شــخصيته! ومع تزودك 
باملعرفة والتوسع فيها خصوصا في 
الشخصيات ستتعلم وستدرك أن كل 
إنســان له منط وتصرف وأسلوب 
غالب عليه، وقتها ستتعلم كيف تفكر 
وكيف يفكر اآلخرون، وستعرف ملاذا 
تفعل ما تفعله وملاذا يفعل اآلخرون 

ما يفعلونه.
أال نطلق األحكام  ولنتعلم أيضا 
بســرعة البــرق علــى غيرنا من 

األشخاص.
وكن أنت ذلك الشخص األفضل 

واملتصالح مع نفسه ومع اآلخرين.


