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فلذات األكباد
خط أحمر

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

منذ األيام األولى لظهور األدوار املجتمعية للجنســني، كان 
الرجال يتمتعون مبيزة كونهم املسيطرين، وفي بعض األوقات 
في التاريخ هم املشاركون الوحيدون في سوق العمل، بالتالي 
كان لدى الرجال رفاهية تكييفها وفقا الحتياجاتهم، مما يجعل 

أي تعديالت متعلقة باملرأة مستحيلة.
فقد خرجت النساء من الوباء يشعرن بقدر أكبر من التمكني، 
مدركني أن التواجد في بيئة عمل سامة ال يستحق التأثير السلبي، 
لذلك تغادر القيادات النسائية شركاتهن مبعدل ينذر باخلطر، 
والسبب أنهن يصلن إلى سقف ال حتتاج أن تكون هناك، ومن 

املرجح أن يتعرضن إلى عدوان يقلل من شأنهن.
إذا، ما هي العواقب طويلــة األمد للحفاظ على ثقافة مكان 

العمل الذكورية؟
صنــف العلماء «ظاهرة الذكورة» في مكان العمل على أنها 
تشير إلى مجموعة من املعايير واملمارسات والقيم التنظيمية 
التي تكافئ مســابقة ال نهاية لها على السلطة والقوة واملكانة، 
ومع ذلك فهم يحذرون باستمرار من أن تكلفة ممارسة األعمال 
التجاريــة بهذه الطريقة مرتفعة للغاية على املدى الطويل، وأن 
أماكن العمل التي تصفق ملثل هؤالء األشــخاص عادة ما متيل 

إلى السير في مسار مكان عمل سيء، حتى أنه سام.
وتتضمن الذكورة السامة ضغط الرجال والنساء أيضا على 
التصرف بطريقة مهيمنة وأنانية، وغالبا ما تعاقب املبلغني عن 
املخالفات، وتفضل أولئك الذين يتبعون تعليمات رؤســائهم 
ببساطة دون أسئلة أو آراء، وبالطبع تذكير املوظفني باستمرار 

أنه ميكن استبدالهم.
عالوة على ذلك، فإن معظم الرجال الذين يشغلون مناصب 
رفيعة املســتوى لديهم زوجة تقيم في املنزل، أو ليس لديهم 

أطفال في املنزل.
لذلك، هناك انفصال واضح بني التحديات اللوجستية املتمثلة 
في االضطرار إلى رعاية األســرة وتوقعات مكان العمل الذي 
مت بناؤه في الغالب ليناســب احتياجات الرجال مع القليل من 

االلتزامات الدنيوية أو بدونها.
حتى من الناحية الالشــعورية، غالبا ما يتم تشجيع اإلناث 
على االلتزام بالقواعد الذكورية التقليدية، مع كون قواعد اللباس 
«الناجحة» امتدادا إلى لباس الرجل النموذجي وهو سترات البدلة 

واألحذية املصقولة واملغلقة.
ومن أجل حتقيق التوازن في أماكن العمل الذكورية النموذجية، 
يشجع األكادمييون على تبني ثقافة رعاية أنثوية التي تشجع 
جميع املوظفني على التحدث وإعطاء مالحظات فعلية لرؤسائهم. 
إذا لم تتخذ الشركات إجراءات اآلن، لن تفقد قائداتها من النساء 
فحسب، بل تخاطر بفقدان اجليل القادم من القيادات النسائية 

أيضا.
فالشابات يشاهدن املسنات يغادرن بحثا عن فرص أفضل، 
وهن على اســتعداد لفعل الشيء نفسه، ويتفق اخلبراء أيضا 
على أنه إلحداث تغييــر ثقافي حقيقي يجب على كل فرد في 
املؤسســة أن يفتح أعينه لرؤية العروض والتأثيرات الدقيقة 
للذكورة السامة، ويجب أن يكون القادة هم األمثلة األساسية.

أخيرا تنبهت أجهزة وزارة 
صناعة األجيال لرعاية وحماية 
اليوم  العــود، أطفال  ناعمي 
ورجــال وأمهــات وزوجات 
وأخوات املســتقبل بأضعف 
وأدنى وسائل وعبارات التوجيه 
املترهل إلنذارات من اخلطر 
الــذي يتخطفهم من وحوش 
وشواذ ال ترحم، لكن توعيتها 
كانت ببيــان ال يفهمه الطفل 
ســواء في طفولته املبكرة أو 
املتأخرة، كمــا يصفهم علم 
النفس االجتماعي بهذا العالم 
الصاخب بالذات في هذه األوقات 
التي تتطلب استنفار كل أجهزة 
وخاصة املعنية تتحاور فيها مع 
وزارتي الداخلية والدفاع عن 
خطــورة تصاعد وتر ترويج 
وتهريب مخدرات وسموم خطر 
يتصيد فلذات األكباد مطلوب 
ردعه بإعدام مرتكبيه بال تردد 

أو تأجيل! 
وما أدراك مــا يعني بيان 
وزارة تربيــة وتعليم أطفالها 
من وحوش حتوم حول أسوار 
مبانيهــا وجتمعاتهــم وقت 
راحتهم وإجازاتهم األسبوعية 
واليومية، والشهرية وأوقات 
فراغهم من وإلى مدارسهم بال 
أمن وال أمــان يتوقعه أولياء 
أمورهم وملن ال ولي أمر لهم، 
أيتام وغير ذلك، بحكم الزمن 
القاسي كما يعلمه املختصون 
املجتمعات والتجمعات  بأمور 
لتبنــي أحوالهم،  الشــبابية 
عبر مراكــز مختصة فاعلة 
حلمايتهم مــن خطر بنود ما 
نشــر من إدارات مدارسهم، 
يفترض إعالميا نشرها يوميا 
كالنشرة اجلوية، والرياضية، 
والوفيات فــي إعالمنا املرئي 
واملســموع واملقــروء، لعل 
الرسالة تســتوعبها أجيالنا 
اليــوم عبر رفيقهــم الوفي 
نقال اليدين والعينني، والعقول 
املدركة ملا ننصح ونقول لهم، 
هداكم اهللا أدركوا ما يحصل 
املتأخرة،  بالطفولــة  وأنتــم 
املتربص بهم  والتنبه للخطر 
منذ طفولتهم ونشــأتهم أول 
حياتهــم، طفولــة مبكرة يا 
سادة اإلرشاد والتوجيه قبل 
حدوث سطوة الفأس بالرأس 
ال تنفعهم تنبيهات جوفاء حبرا 
على أوراق، أو كلمات طابور 
اليومي ال تســمن  صباحهم 
وال تغني عن خطر يداهمهم 
متــالزم لتحذيراتكم، هداكم 
خالقكم للرجوع لكتابه العظيم 
وآياته الكرمية، وهدي قدوتنا 
جميعا معلم األولني واآلخرين، 
للموضوع املطروح خطورته 
حلسم ما يالحق فلذات األكباد 
مبصحات حياتهم اليوم بانت 
مخالبه وسموم أنيابه باجلسد 

الطفولي!

وزين له وزراء الســوء هذا األمر، 
فوقعت احلرب بني األمني واملأمون 
زهقت فيها آالف األنفس، ثم كانت 
النتيجة رأس األمني معلقا على رمح 
يطاف به في شوارع بغداد، وينادى 
عليه: هذا رأس املخلوع، والسبب 

االتفاق على االختالف.
وعلى نفس اخلط بدا لعبدامللك 
بن مروان أن يقدم ابنه الوليد على 
أخيه عبدالعزيز، وكان األخير ولي 
عهده، فراســله وطلــب منه ذلك، 
فرفض عبدالعزيز أن يتنازل عن حقه 
رفضا قاطعا فاختلفوا ووقعت بينهما 
القطيعة فأشار عليه قبيصة بن ذؤيب 
بالتريث وعدم االستعجال، وقال له: 
رمبا مات عبدالعزيز قبلك، فال تقطع 
رحمك، وكان قبيصة مبنزلة الوزير 
عنده، فقبل عبدامللك مشورته وسكت 
عن هذا األمر، فجاءه البريد بوفاة 
الوليد والية  ابنه  عبدالعزيز فولى 
العهد، وكفى اهللا املؤمنني شر القتال.
لذلــك، إذا أردت أن تختلــف 
فاختلــف، ولكن راع ضميرك وال 
جتحــف، وفي النهاية ما رأيكم أن 
نتفق على أن نتفق، وأال نتفق على 

أن نختلف. ودمتم ساملني.

للفشل الذريع. إن املقصود من هذا 
العنوان هــو التحذير من تداعيات 
الذي يعصف  للفشــل  التخطيط 
بخطــط التنمية ويفقــد الثقة في 
معنى التخطيط وأهميته ألي مؤسسة 
أو مســؤول في أي موقع يشغله. 
فماذا لو أفصح كل مســؤول عن 
خططه وبرامجــه وإطارها الزمني 
بكل شفافية وموضوعية إن كانت 
ال تدخل ضمــن األمن الوطني أو 

اخلصوصية.
إن اخلطــط والبرامج هي ملك 
للشــعب ومن حقه أن يتابعها وأن 
يحاســب على إجنازها وحتقيق 
أهدافهــا وغاياتها واالطمئنان إلى 
النجاح بنشــر معدالت ومؤشرات 
اإلجناز بكل شفافية وموضوعية. 
ولذلك يجب اختيار املسؤولني الذين 
ال يخططون ألي فشل ويسعون إلى 
حتقيق اإلجنازات والتنمية الشاملة 
في جميع املجاالت لتطوير الوطن 

والنهوض به.

بل ويصفقون لها، وهذا هو اخلطأ 
بعينه، وأكثر ما يغذي هذه املقولة 
«قلنا وقالوا وقيل وقال» وتاريخنا 
العربي مليء بحوادث اختالف كانت 
نهايتها محزنــة، فقد ولى هارون 
الرشيد ابنيه محمد األمني وعبداهللا 
العهد، وجعل األمني  املأمون والية 
أوال ألن أمه زبيدة بنت جعفر ابنة 
عمه فهو هاشمي األبوين، فأقسما 
أمام الكعبة - شرفها اهللا- على الوفاء 
بالعهد، وأال يخون أحدهما اآلخر، ثم 
مات الرشيد فتسلم األمني اخلالفة 
وبعد قليل بدا لــه أن يعزل أخاه 
املأمون، ويولــي ابنه والية العهد، 

اخلصوصيات ويجب على وسائل 
اإلعالم أن جتتهد لنشــر اخلطط 
ومؤشرات متابعتها ليقوم املجتمع 

بدوره.
ويجب أن نعمل جميعا حتى ال 
ينتشر التخطيط للفشل، حيث إنه 
جائحة أخطر من كورونا وتستحق 
التصدي لها من اجلميع وال ميكن 
قبول استمرار مسؤول في موقعه إذا 
كانت مهاراته وخبراته هي التخطيط 

أبياته املشهورة:
إالما بينكم  إالَم اخللــف 

وهذي الضجة الكبرى عالما
وفيم يكيد بعُضكم لبعض

وتبدون العداوة واخلصاما
لقد ظن واهما من سار على هذا 
النهج أن في االتفاق على االختالف 
قوة! ولكن احلقيقة خالف ذلك فهذه 
االختالفــات بني الــدول واألفراد 
كلها اختالفــات مصالح، ومطامع 
دنيوية ومن اجل املصالح تفرقوا 
وتشرذموا، ومن أجل املصالح أيضا 
اتفقوا، واملشــكلة أن هناك أناسا 
ميجدون الفرقة ويضرمون نارها 

خطة واضحة ومنشورة بشفافية 
فإن ذلك يعني التخطيط للفشــل 
والفساد اإلداري وهو بوابة الفساد 
املالي الذي يعصف بأي آمال وأحالم 

في التنمية والتطوير.
ويجــب أن تهتم كل جهة بحق 
املعرفة للمجتمــع وأال يتردد أي 
مسؤول عن اإلفصاح عن اخلطط 
بشفافية كاملة بشرط أال تكون ضمن 
خطط األمن الوطني أو تقع ضمن 

االتفاق على عدم االتفاق أمر يثير 
أمر ال  الدهشة واالستغراب، وهو 
يستساغ وال يقبل به أصحاب العقول 
املتفتحة النيرة، وال يخلو من الهوج، 
وهو يعني أنه ال خط رجعة للحوار، 
ويبدو أن هنــاك كثيرا من الناس 
تبنوا هذه املقولة التي ما أنزل اهللا 
بها من سلطان، حتى أصبحت أمرا 
واقعا ملموسا، نراه في النقاشات 
العقيمة التي ال جدوى منها، فكيف 
يتسنى لنا أن نتفق على أال نتفق؟
وعموماً، فهــذه املقولة أطلقها 
جمال الدين احلســيني األفغاني، 
حيث قال مخاطبا العرب في زمنه: 
شر أدواء العرب داء انقسام أهله، 
يتحدون على االختالف ويختلفون 
على االحتاد، فقد اتفقوا أال يتفقوا.
 وقد أخذها السيد جمال الدين 
من العالمة املؤرخ ابن خلدون، الذي 
قالها منذ مئات السنني، وفي الوقت 
املعاصر استشهد بها امللك الشهيد 
فيصل بن عبدالعزيز آل ســعود 
والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
وعموما فاالختالف موجود منذ أن 
خلق اهللا الدنيــا ومن عليها، ومن 
هنا قال أمير الشعراء أحمد شوقي 

ال أقصد وضع عنوان يدعو إلى 
اإلحباط والتشاؤم، ولكن قصدت 
إلقاء الضوء على مشــكلة إدارية 
تعرقل أداء املشاريع وبرامج التنمية 
وتؤدي بها إلى الفشل وكأن الفشل 
مخطط له إذ إن بعض املسؤولني ليس 
لديهم خطط أو برامج عمل محددة 
األهداف والغايات واملســؤوليات 
ويعملون بأسلوب رد الفعل، وهو 
أســلوب غير علمي وال توجد آلية 
أو مؤشــرات للمحاســبة بالرغم 
من التوجيهــات من اجلهات العليا 
الواضحة باحملاســبة عن أي تأخر 
باإلجناز ولكن أحيانا تكون احملاسبة 
انتقائية وال تشمل اجلميع في غياب 
أهداف وغايات واضحة ضمن خطط 

واضحة املعالم.
أما إن كان املسؤول ال يستطيع 
وضع خطة العمل وأن يحدد األهداف 
والغايات فإنه يجب على جهة العمل 
أن ترتب له دورات تعليمية مكثفة 
العمل بدون  ألن املسؤول أو جهة 

بداية نبارك لوزير الصحة د.أحمد العوضي توليه احلقيبة 
الوزارية، وهو ابن وزارة الصحة، عمل بها وتدرج في الوظائف 
القيادية، ومن ثم توجه إلى العمل بالقطاع اخلاص العتراضه 
على بعض السياسات التي ال تعم بالفائدة على املريض، وهذا 
يســجل له ألنه وقتها لم يهتم باملنصب وإمنا كان همه األول 
واألخيــر راحة املرضى، نأمل أن نرى هذا االهتمام في عهده 
علــى أرض الواقع لتطوير اخلدمات والرعاية الصحية. هناك 
عدة رسائل أمتنى أن تصل بشكل مباشر إلى الوزير د.أحمد 

العوضي، وتكون بداية خلارطة الطريق.
الرسالة األولى: يجب إعادة الثقة في اخلدمات الطبية والتشخيص 
الطبي مــن خالل إعادة النظر في مؤهالت وإمكانيات األطباء 
الذين مت التعاقد معهم خالل السنوات املاضية واالستغناء عن 

أي طبيب غير منتج بناء على رأي مسؤوليه.
الرســالة الثانية: يجب إعادة ترتيب البيت في وزارة الصحة، إذا 
أردمت اإلصالح، ومحاسبة املتقاعسني غير املنتجني من القياديني 
واإلسراع في تسكني الشواغر مبناصب الوكالء املساعدين إضافة 
إلى ثالثة مناصب بالتكليف، والعمل بفريق جديد يراعي النهج 
اجلديد، ونفض الغبار من قطاعات الوزارة املختلفة وخاصة 
التي مازالت غير مقتنعة بتوجه الدولة في اتباع سياسة الباب 
املفتوح، والذي تفتقده وزارة الصحة على مستوى قياداتها، 
وهو ما يعد مخالفة صريحة لتوجه القيادة الذي يوصي بتلمس 

حاجات املواطنني واالستماع لهم، وحل مشاكلهم.
هل يعلم د.العوضي أن بعض القطاعات واإلدارات ومكتب 
الوزير، تدار من قبل كوادر طبية عملهم احلقيقي في املرافق 
الصحية وليس خلف املكاتب أسوة بنظرائهم العاملني في امليدان 
ســواء في املستشفيات أو املراكز الصحية ويجب االستفادة 
منهم لســد النقص الذي تعاني منه الوزارة علما بأن بدالتهم 

تصرف وهم في هذه األعمال اإلدارية.
الرسالة الثالثة: أزمة تعاني منها املناطق الصحية يجب االلتفات 
لها وعدم االستماع إلى بعض املستشارين، وهي نقص األدوية 

التي تعاني منها جميع املستشفيات ومراكز الرعاية وبحاجة 
إلى تدخل سريع من قبلكم حللها إضافة إلى مشكلة العيادات 
اخلارجية والتخصصية، وكذلك احلال لألشعة الدقيقة واملناظير، 
مواعيدهم طويلة وبحاجة إلى إيحاد آلية لتقليصها والتسهيل 

على املراجعني.
الرسالة الرابعة: يجب النظر في مالحظات ومخالفات ديوان احملاسبة 
وتطبيق القانون على املخالفني الذين تســببوا في هدر املال 
العام ألن اإلصالح يتطلب احملاســبة، وعدم املجاملة، إضافة 
إلى استقطاب الفرق الطبية واالستفادة من خبراتهم للحد من 

مصروفات العالج باخلارج.
الرسالة اخلامسة: نتمنى إلغاء اللجنة العليا للعالج باخلارج واالكتفاء 
باللجان التخصصية حيث من غير املعقول أن تتم املوافقة على 
املريض في جلنة تخصصيــة وفنية بحته ويرفض من قبل 
جلنة عليا ال تعلم عن هذا املريض شــيئا، ما يعد ذلك تداخال 
في االختصاصات إضافة لذلك مطلوب عمل تدوير بني فتره 
وأخرى ألعضاء اللجان باملستشفيات بحد أقصى كل ٣ شهور 

يتم تشكيلها من قبل رئيس الهيئة الطبية.
أخيرا نتمنى على الوزير والقيادات النزول للميدان واالطالع 
عن قرب وخصوصا في أقسام الطوارئ للنواقص واملشاكل 
التي يعاني منها املراجعون ومحاسبة املقصرين الذي ساهموا 

في تراجع اخلدمات الصحية.

بعدها، وسيسمو فوق كل ما يحدث معه.
ومع مرور الوقت كن على يقني تام بأن سينزع اهللا سبحانه 
منك هذا الشــعور، حتى لو طحنك انتزاعه، وسيأتي ذلك اليوم 
الذي حتمد اهللا فيه انك لم تعد عالقا ومهتما ومتأثرا بتلك األمور، 
واعلم دائما وان جوزيت بعكس ما كنت تتمنى وخذلت ورأيت 
الناس تســتغني بالدنيا عنك فاســتغن انت باهللا، وإذا فرحوا 
بالدنيا دون أن يشاركوك ونسوك، فافرح أنت باهللا، وإذا أنسوا 

ستواجه في حياتك الكثير من اخلذالن واخليبات، وستصدم 
من البعض وستحزن، وستسمع للكثير من اآلراء السلبية التي 
تقال عنك، والتي منها ما يحبطك ويكسرك، وستسمع ما ليس 
فيك أصال، لكن إياك أن تستســلم وتضعف إرادتك، ال تخش 
أبدا صعوباتك، وال تشــغلك أحزانك عن اكتشاف أعماق ذاتك، 
نعم هناك أحزان وخيبات وكلمات ال تنســى، نعم هناك جروح 
ذات عمق كبير ال ترمم، ولغط مؤلم وضجة حتوم حولك صعب 
مداواتها أو التخلص منها، وهناك طعنات ســتأتيك ممن وثقت 
بهم، والكثير والكثير من املواقف التي متزق ضلوعك ويصرخ 
بها إحساســك، ما قد يجعلك مجبرا أن حتول ذلك الباب الذي 
اعتدت أن جتعله مفتوحا للغير في كل األوقات إلى حائط سميك 
ال ميكنهم تخطيه، ذلك ألنك حينها ستكتشف أن الوحدة والبعد 

عنهم أجمل.
وألن مهما فعلت وحاولت، لن ترضى الناس عنك، ولن تسكت 
أفواههم عنك، نعم قد يكون هذا هو أصعب شــعور ميكن أن 
يعايشه الفرد، كونه شعورا موجعا قد يتعدى أرواحنا إلى األمد، 
ولكن الطريق الوحيد ملواجهة ذلك الشعور وجميع تلك األمور 
املتوالية، هو التصالح والتأقلم معها كي تكمل بقية حياتك غير 
آبه لها أو متأثر بها، فإن أفلح املرء في ذلك ال يعود يفاجئه شيء 

بأحبابهم وتركوك، فاجعل أنسك باهللا، وإذا متلقوا وتعرفوا إلى 
هذا وذاك وتقربوا إليهم فقط لينالوا بهم العزة والرفعة وسرعان 
ما أرخصوك، فتعرف أنت إلى اهللا وتودد إليه تنل بذلك غاية العزة 
والرفعة، لذلك كن بعيدا وتأكد بأن محاولتك إلرضائهم في كل 
وقت، ســتجعل منك شخصا يعيش وفقا ملعايير شخص آخر، 
بل وستستنزف أي شعور ميألك بالسعادة واألمان والطمأنينة، 
وستترك تأثيرات سلبية على مختلف جوانب حياتك، ومن هذا 
املنطلق ينصح علماء النفس بالقيام مبا يجعلك سعيدا ويحقق 

لك أهداف حياتك وما يرضيك أنت ال ما يرضي اآلخرين.
ذلك وألنك لم ولن تســلم من غرابة أولئك البشر في حياتك 
وال من تناقضاتهم املفضوحة والرخيصة، فإن حتى وان رأوك 
ضحكت قالوا أال حتتشــم؟ وان بكيت قالوا أال تبتســم؟ وإن 
تبســمت قالوا يُرائي! وان عبست قالوا بدا ما كتم! وان صمت 
قالوا كليل اللسان! وان نطقت قالوا كثير الكلم! وان حلمت قالوا 
صنيع اجلبان! ولو كان مقتدرا النتقم، وان بسلت فقالوا لطيش 
به، وما كان مجترئا لو حكم، يقولون عنك وإن قلت «ال»، وإمعة 
وإن وافقتهم، وهناك من يسعد لفشلك، وينبذونك أحيانا ألنك 
افضل منهم، لذا جتنبهم وســتوقن حينها أن مهما أردت رضا 

الناس البد من أن تذّم.
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إجناز اخلدمات احلكومية إلكترونيا هو حلم كل مواطن، وذلك 
لكي يكون بعيدا عن زحمة الطــرق واالنتظار والبيروقراطية 

والروتني.
واستمر املواطن يحلم، حتى جاء تطبيق «سهل» بعد رحلة 
شاقة من التحديات، والتي تشرفت بأن أكون أحد أفراد فريق 
العمل، الذي كان بقيادة وزيــرة اإلجناز د. رنا الفارس وباقي 

أعضاء فريق العمل.
وكان التحدي األكبر هو القدرة على جمع اجلهات احلكومية 
لتقدمي خدماتها في تطبيق موحد، في ظل متنع وتراخي ورفض 

بعض اجلهات عن املشاركة.
إال أنه باإلصرار واإلرادة احلقيقية والعمل الدؤوب واملتابعة 
احلثيثة واالجتماعات الدورية، وبتوفيق اهللا أوال وأخيرا استطعنا 

إطالق التطبيق بـ ١٣ جهة حكومية و١٢٣ خدمة حكومية.
إال أن العمل لم يقف عند ذلك احلد، بل باالجتماعات الدورية 
واحلرص علــى التطوير الدائم للتطبيق أصبح اليوم يضم ٢٥

جهة حكومية، تقدم ٢٥٤ خدمة، وبأكثر من ضعف عدد اخلدمات 
عند اإلطالق، وقد وصل عدد مستخدميه الى أكثر من ٨٠٠٫٠٦١

مستخدما، وأكثر من ٤ ماليني خدمة منجزة.
تطبيق «ســهل» أصبح اليوم عالمة فارقــة في التطبيقات 
احلكومية، ومضرب مثل للدول اخلليجية، ومع دخول مجموعة 
من اخلدمات املهمة التي مت اإلعالن عنها، على ســبيل املثال ال 
احلصر، جتديد ونقل ملكيــة املركبة وجتديد اجلواز وإصدار 
رخصة القيادة والتوكيالت وشهادة امليالد ونزع امللكية واإلعالم 

الرسمي وغيرها من اخلدمات التي يحتاج إليها املواطن.
باإلضافة إلى رحالت املستخدم ومنها (رحلة املتزوج)، و(رحلة 
املولود) والتي مت العمل على تطويرها في التطبيق، وسترى النور 
في قادم األيام، وستكون تلك الرحالت حتوال جذريا ومهما في 

مسار التطبيق.
ولم يتوقف الطموح عند ذلك احلد، بل وقبل إطالق تطبيق 
«ســهل» واملوجه خلدمات «األفراد»، جاءت فكرة إطالق تطبيق 
«ســهل Business» واملوجه إلى «أصحاب األعمال واملشــاريع 
الصغيرة»، بهدف التســهيل عليهم وإجناز معامالت شركاتهم 
إلكترونيا، من إصدار الرخصة حتى دفع اشتراكات التأمينات 

والعمالة وغيرها الكثير من اخلدمات.
استمر العمل على تنفيذه وباجتماعات أسبوعية منذ سبتمبر 

املاضي، وبإذن اهللا يرى النور خالل الفترة املقبلة.
ولم يتوقف احلال كذلك على تطبيقات إجناز اخلدمات احلكومية، 
بل جاءت بصمتها واضحة في تطوير تطبيق «هويتي» ليتحول 
من هوية إلى محفظة رقمية فريدة من نوعها، وذلك بعد إضافة 
الوثائق احلكومية فيه، وفي قادم األيام ستتم إضافة املزيد من 

الوثائق.
واملشروع األهم هو توقيع عقد استكمال الدراسة االستشارية 
ملشروع تطوير الشبكة الثابتة. والذي سيساهم في أحداث نقلة 
نوعية هامة في البنية التحتية ملجال التحول واالقتصاد الرقمي 
في الكويت، والتي ستساهم لوصول ١ جيجا بايت من اإلنترنت 

جلميع أنحاء الكويت.
ولم يقتصر العمل على ذلك بل عملت على تطوير التطبيق 
احلكومي املوحد لتلقي شــكاوى املواطنني «بلغ»، والذي يتيح 
للمواطن واملقيم اإلبالغ عن أي شــكوى ألي جهة حكومية من 
خالل تطبيق واحد فقط وبالصوت والصورة واملوقع، وقد مت 
االنتهاء من تطويره وسيرى النور في القريب العاجل بإذن اهللا.

وفي اخلتام إن ما قامت به د.رنا الفارس وفريق العمل، خالل 
عام ونصف العام في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
من رقمنة اخلدمات ودعم عمليــة التحول الرقمي، هو حتول 
منوذجي وجذري للكويت سنرى نتائجه بشكل كبير في قادم 

األيام بإذن اهللا.
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