
آراء
اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣

07

شوارعنا!
أين احملاسبة؟

من الواقع

Dr.essa.amiri@hotmail.com
د.عيسى محمد العميري

السر ما يكتمه املرء في نفسه ويخفيه عن غيره، 
وال يبوح به ألنه متى أخبر به لم يعد ســرا، وقد ورد 
فضل كتمان الســر وحفظه فــي القرآن الكرمي حيث 
أمر يعقوب ابنه يوسف عليهما السالم بأن يكتم عن 
اخوته رؤياه التي أريهــا وال يذكرها لهم، ملا فيه من 
مصلحة له، وفي ذلــك يقول املولى عز وجل: (قال يا 
بني ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 

الشيطان لإلنسان عدو مبني) «يوسف: ٥».
وكان الناس في املاضي يقولون «ســرك في بير»، 
مبعنى أنه لن يطلع على السر أحد وسيكون محفوظا 
مصونا، ويفون مبا يقولــون، ألن صدورهم خزائن 
أسرارهم، أما اليوم فلم يعد ثمة سر في بئر وال بئر في 
سر والهم يحزنون، فقد أصبحت األسرار في الهواء 
الطلق تتنفس األوكسجني وتشير بيدها للذاهب والعائد.

يقول اإلمام علي: «ســرك أسيرك فإن تكلمت به 
صرت أسيره».

ويقول عمرو بن العاص: «ما وضعت ســري عند 
أحد فأفشــاه فلمته ألني كنت أضيق صدرا منه حني 

استودعته إياه».
وقد اعتبر احلســن البصري إفشاء سر الصاحب 

خيانة.
وقال عمر بن عبدالعزيز: «القلوب أوعية األسرار 
والشفاة أقفالها واأللسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ 

مفتاح سره». وفي ذلك يقول ابن نباتة السعدي:
ُصن السر عن كل مستخبر

وحاذر فما احلزم إال احلذر
أســيرك ســرك إن صنته

وأنت أســير لــه إن ظهر
وقال حكيم: «أصبــر الناس من صبر على كتمان 
سره»، فكتمانك سرك يعقبك السالمة، وإفشاؤه يعقبك 
الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على 
إفشائه. ودعونا مما مضى وتعالوا أحدثكم عن احلاضر 
وقصة عاصرتها، فإني أعرف رجال متام املعرفة حضر 
عقد قرآن صديق له تزوج بالســر وشهد على العقد، 
وضرب الزمان بجرانه ومضى على هذا الزواج السري 
أكثر من عشرين سنة، ورزق الرجل بأبناء وكبر األبناء 
ولم يعلم أحد شيئا عن هذا الزواج إال هو وشاهد ثان 
مثل حالته، أما زوجته األولــى وأوالدها فال علم لهم 
بشــيء، ثم مات الرجل الذي تزوج سرا والسر مازال 
طي الكتمان في صدر صاحبه الكتوم، وبعد أن صدر 
نظام البطاقة املدنية ظهر هذا السر، وعلم اجلميع بزواج 

الرجل وأن لديه أبناء.
وقد ســألت هذا الرجل عن هــذه القصة العجيبة 
ومقدرته على كتمان هذا السر طوال هذه املدة؟ فقال لي 
القصة وأردف قائال: ما كنت ألفشي سر صاحبي حتى 
تفارق روحي جسدي، وقد مات هذا الرجل أيضا وكان 
صاحبا لي، رحمه اهللا، واحلق أن أدنى أخالق الشريف 
كتمانه سره وأعالها كتمانه ما أسر إليه، ودمتم ساملني.

بادئ ذي بدء قبل التحدث عن البديل اإلستراتيجي 
ملسيرة بلد اخلير بقيادتها احلكيمة ومواقفها الراسخة 
فإنه لزاما علينا التحــدث عن فضل اهللا تعالى علينا 
والنعم التي ال حتصى ملســيرة وطن اخلير، وعليه 
فإن املتتبع ملقترح ورؤية البديل اإلستراتيجي لألجور 
واملرتبات واملتعلقة مبعاجلة وتطوير الرواتب، يجد أن 
للوصول إلى حل متفق عليه لتحقيق األهداف العامة 
للبديل اإلستراتيجي وحتقيق مبدأ املساواة للرواتب 
العادلة، حلاملي الشهادات العلمية والتخصصية ذاتها 
يتعني أن تبدأ من حيث بحث املوارد والفرص املتاحة 

لهذه الرواتب. 
وهللا احلمد فإن هذا امللف املهم املقدم كمشــروع 
والذي يحمل شــعار «البديل اإلستراتيجي» يعد من 
أولويات الســلطتني التنفيذية والتشريعية، ويندرج 
حتت إشراف ديوان اخلدمة املدنية خلبراء متخصصني 
من جهات مختلفة لهيئات ووزارات في الدولة، ولقد 
أعدت احلكومة مؤخرا دراسة عن البديل اإلستراتيجي 
لألجور والرواتب وأحالتها إلى مجلس اخلدمة املدنية 
ملناقشتها وإقرارها وفقا للخطة الزمنية لتطبيق البديل 
اإلستراتيجي والتي ستشمل ضمن الدراسة ٣ مراحل، 
حيث تناولت وصفا وظيفيا وسلما للرواتب والهيكل 
العام للنظام جلميع وظائف الدولة، علما أن هذا املشروع 
واملتضمن البديل اإلستراتيجي ما هو إال رؤية ملعاجلة 
اختالالت الرواتب بني اجلهات بشكل عام والتي تندرج 
حتت آليات لتطوير العمل فيها وجودته، وهذا الدعم 
الذي نتجت عنه قضية الكــوادر واملزايا املالية التي 
أقرها مجلس اخلدمة املدنية لعدد كبير من الوظائف 
في السنوات السابقة لتوحيد تلك املزايا وفق املنظومة 

املتكاملة للبديل اإلستراتيجي للدولة.
ولن يؤدي مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام 
من غير ارتباطه باإلنتاجية الغرض من إنشــائه، ولن 
يكون اإلطار لبناء اإلصالحات والتنمية االقتصادية، 
فكثير من االمتيازات املوجودة في القطاع احلكومي 
تساعد على عدم املنافسة، وبالتالي ضعف اإلنتاجية، 
واحلل هو تقدمي نظام لربط مستوى األداء باملكافآت، 
ففي النظام احلالي جند أكثر من ٧٥٪ تقريبا من املوظفني 
يحصلون على تقدير ممتاز في عملية تقييم األداء من 
دون تقدمي ما يستحق درجة «ممتاز»، لذلك فإن الربط 
واملتابعة من أهم التعديالت التي يجب أن تفعل بإعادة 
النظر بدراسة البديل اإلستراتيجي عن طريق االستعانة 
بالكفاءات الوطنية املتخصصة للقيام بالتحديث وشرح 
وتوضيح البديل اإلستراتيجي، وهذا ما أعلن عنه من 
قبل رئيس جلنة امليزانيات ســابقا، عن رؤية جديدة 
للبديل اإلســتراتيجي، وعليه فإنه عند حتديد سلم 
الرواتب للموظفني اجلدد، بحيث يعطى املوظف الراتب 
ذاته في أي جهة مادام يحمل املؤهل ذاته، وهذا خالف ما 
يتداول من توهم البعض حيال أن البديل اإلستراتيجي 
سيعطي العديد من املزايا ويرفع الرواتب املنخفضة 
ويعيد هيكلة الوظائف، حيث إن البديل اإلستراتيجي 
ما هو إال بديل يعالج بعض عيوب الرواتب ألي وظيفة 
في جميع الوظائف بدرجاتها جلهات الدولة املختلفة، 
وتلك اإلصالحات احلكوميــة تؤدي إلى توفير مبالغ 
كبيرة على املال العام وحتسني الكفاءة واإلنتاجية على 

مستوى األجور والرواتب.. وطن اخلير.

ال يختلف اثنان من مستخدمي 
الشوارع اليوم، خاصة بعد أمطار 
اخلير األخيرة على مدى السوء 
الذي تعرضت له تلك الشوارع، وال 
ميكن القول ان السبب الرئيسي 
هو األمطار، ولكن نقول إن هناك 
فسادا أو لنقل ان هناك إهماال 
في مقاولة الشوارع والتعهدات 
التي مت تلزميها لشركات لم تقم 
بالوفاء بالتزامها بتلك التعهدات 
على الشكل األمثل ووفقا ألصول 

الصنعة.
وبالتالي فإن احملاســبة هنا 
واجبة من قبل املعنيني بالدولة، 
ويجب أن تكون محاسبة واقعية 
وشــفافة، فمستخدمو الطريق 
اليوم لم يتعرضوا طوال حياتهم 
أثناء استخدام تلك الشوارع لهذا 
السوء احلاصل بها، فغير معقول 
أبدا انكشاف الشوارع بهذا الشكل 
الذي غير فجأة معالم تلك الشوارع 
بالشكل الذي نراه حاليا، وخاصة 
عندما منسي على شارع صالح 
لالستخدام بشكل مستو، لنصحو 
على شكل وتكوين آخر لنفس 
الشــارع ولنجده مليئا باحلفر 
والتعرجات املؤذية التي تتضرر 
من خاللها مركبات وممتلكات 

مستخدمي الطريق. 
لنؤكد على ضرورة  ونعود 
وجود محاســبة وإنشاء جلنة 
مختصة لتحديد أوجه الفســاد 
فيما حدث لتلك الشوارع، ومن 
ناحية أخرى ال بد من البحث في 
تعويض املتضررين بعد أن يتم 
اســتيفاء اإلثباتات الالزمة بهذا 
الصدد، فما يحصل هو حقا أمر 
غريب فعــال وال يعقل ما نراه 

يحدث. 
لم يحدث أن رأينا في أي بلد 
الشوارع  أن تتضرر  العالم  من 
بالطريقة التي حدثت لدينا، األمر 
الذي يؤكد وجود فساد حقيقي 
ينبغي للدولة الوقوف عنده بشكل 

حقيقي. 
من جانب آخر، لم تقم وزارة 
األشــغال وخالل هذا املوسم 
الشوارع  بواجبها جتاه صيانة 
بشكل مثالي، مبعنى أنها لم تقم 
بإجراء صيانة أولية للعديد من 
الطرقات فيها، وما نعنيه هنا هو 
تلك احلفــر الصغيرة وبعضها 
عميــق وأثر علــى العديد من 
املركبات، وقد كان باإلمكان جتنب 
حدوث ضرر لتلك املركبات إذا 
ما متــت معاجلة تلك احلفر في 
الشــوارع دون أن تتم صيانة 
الطريق بأكمله ودون املســاس 
بحركة ومسار الطريق ومراعاة 
عدم خلــق زحام جــراء تلك 
العديد من تلك  الصيانة، فحالة 
الشوارع كان باإلمكان معاجلتها!
لكن هذا األمر لم يتم وأدخل 
الطريق في أضرار  مستخدمي 
فادحــة كان باإلمكان جتاوزها، 
وهذا األمر بحد ذاته يؤكد وجود 
صفة اإلهمال في تعامل وزارة 
الشوارع  األشــغال جتاه تلك 

والطرقات.
 فهل من جتاوب؟ واهللا املوفق.

والشجيرات املزودة بها زوايا العاصمة 
واحملافظات تقوم اجلماهير باملشاركة 
بجمعها ووضعها باحلاويات املعدة لها 

في كل احملافظات.
وهناك أمر مهم جدا يجب إعطاؤه 
االهتمام الكافي، وهو رفع علم الدولة 
ومنحه ما يستحق من تقدير لهذا الرمز 
ومعانيه الوطنية! ومن املهم عدم رفعه 
في املواقع غير املناســبة له ومالحظة 
عدم ترك يتمزق، وأال يكون لعبة جلهال 
معانيه الوطنية، واحلرص على استخدامه 
املؤسسات واملراكز  في تزيني مداخل 
السياحة واألندية  التجارية وشركات 
الثقافية والرياضية، وســيارات النقل 
العام وباصات الشــركات للركاب عبر 

احملطات بالطرق والشوارع اجلانبية.
ويجب حترير مخالفة وغرامة مالية 
ملن يخالف ذلك الرمز، وعدم االهتمام 

مبعانيه.
ولنردد «كلنا للكويت، والكويت لنا 

اليوم ودوم» عساكم من عواده.

لدى بعض املسؤولني في املشروعات 
السياحية أصبحنا في املرتبة األخيرة 
في السياحة رغم توافر جميع اإلمكانات. 
نتمنى من مجلس الوزراء اإلسراع 
في إقرار املزيد من املشاريع الترفيهية 

في شمال وجنوب البالد.
نعلم جيدا أن القرار الصحيح يصنع 
املستحيل، ونحن اليوم بحاجة ماسة 
إلى صاحب قرار يعيد للكويت ريادتها 
في مجال الترفيه مثل ما كنت سابقا.
أخيرا، نتمنى من مجلس الوزراء 
االســتفادة من مشــروع اجلزيرة 
االصطناعية اجلنوبية املتصلة بجسر 
الشيخ جابر األحمد، واستغاللها خالل 
املتزامنة مع االحتفاالت  الفترة  هذه 
الوطنية بالعديد من األنشطة الترفيهية 
والترويحيــة حتــى تكــون جاذبة 
إلى  الكويت، ومنا  للمواطنني وزوار 

املسؤولني.

املعلمني من إدارة املدرسة تغيير معلم 
أثناء مراقبته على الطالب في االختبار 
لشــدته أثناء املراقبة وعدم سماحه 
املعلم  بالغش نهائيا، فذهب  للطالب 
الى ادارة املدرســة وطالبهم بتغيير 
املعلم الشديد مبعلم متساهل علشان 
ال يسقطون عيالنا، على حسب قوله!

اقرأ واتعظ:
٭ ٤٠ ألف طالب غشوا في الفصل 

الدراسي األول.
النيابة كشــفت خطر  ٭ حتقيقات 

«التفوق الوهمي».
٭ ثالثة ماليني دينار حصيلة «قروبات 
الثانوية خالل  الغش» في مراحــل 

أسبوعني.
٭ كل طالب يدخل «القروب» يدفع 
٦٠ ـ ٧٠ دينارا مسبقا للقائمني على 

التسريب.
٭ أعداد هائلــة احترفت الغش في 

املرحلة الثانوية. (القبس).

البــالد للتمتع مبظاهــر االحتفاالت 
الســنوية املرتبة رسميا، ليكون الكل 
من عقــالء البالد أذرعا لألمن واألمان 
العاصمة وكل  واحلفاظ على نظافــة 
احملافظات من مخلفاتهم العشوائية بعد 
االحتفاالت ورميها مبواقعها املخصصة 
لذلك، وتشرك سيارات النظافة للعادم 
من املخلفات ترمى على جوانب الطرق 
واملســطحات اخلضراء واألشــجار، 

املشاريع الترفيهية املماثلة في الكويت 
إذا أرادت ذلك حيث ال ينقصها مال وال 
أراض إلقامة مثل تلك املشاريع، والدليل 
على ذلك افتتاح هذا املشروع الكبير.
الكويــت فــي الثمانينيات كانت 
واجهة للترفيه السياحي في املنطقة 
ولكن بسبب التخبطات وضياع الرؤية 

على راحتهم، بعد انتهاء فاصل الغش 
اجلماعي طلــب منهم ادخال الكتاب 
في احلقيبة والقول بصوت جماعي 
«أســتغفر اهللا العظيم»، تكفيرا عن 

ذنب الغش!
٭ املوقــف الثالث حدث في منطقة 
املتوسطة  املدارس  العاصمة بإحدى 
التي كنت أعمل فيها، حيث طلب أحد 

الرباعي وموتوراتها بالعادم املزعج صوتا 
املزارع والشاليهات  وحتركات ما بني 
اخلارجيــة، وبالقرب مــن اجلمعيات 
التجارية  التعاونية، واملوالت واملراكز 
ذات املركبات للدفع الرباعي ســيطرة 
على الطرق والشوارع اجلانبية تقوم 
مركبات الداخلية باملرصاد لها مشكورة 
لقطع حتركاتها وتوفير الراحة للناس 
من املواطنني وباقي األجناس من زوار 

عجلة إجناز املشاريع الترفيهية. 
الكويت متعطشة ملثل  الناس في 
هذه املشاريع التي أصبحت مفقودة 
بعد إغالق جميع أماكن الترفيه التي 
كان آخرها إغــالق املدينة الترفيهية 

وصالة التزلج.
باستطاعة احلكومة توفير عدد من 

املتوسطة، فقبل االختبار بوقت قصير 
حدث ظرف طارئ للمعلم فطلب من 
زميله معلم العلوم ان يدخل فصله 
ويراقب طالبــه اثناء اختبار التربية 
اإلسالمية، دخل معلم العلوم الفصل 
ووزع أوراق االختبار على الطالب، 
ثم طلب منهم استخراج كتاب التربية 
اإلسالمية وسمح لهم بالغش من الكتاب 

مع اقتراب مواسمنا الوطنية لالحتفال 
واالختفاء بها فرحة تناســب وقارها 
ومعاني متيزها، أحســنت املؤسسة 
األمنية ومعها مؤسسات مماثلة حكومية 
رسمية االستعداد املطلوب فيما يتعلق 
بالضبط والربط والثواب والعقاب ملن 
يخرج عن أصول هذه االحتفاالت، وال 
يراعي أمنها وأمانها، وال يحرص على 
العباد، وتخريب أساسيات  إيذاء  عدم 
وخدمات البالد بحجة فرحة معكوسة 
باستخدام رشاشات مياه ملوثة تدفع ما 
بها نحو املارة واملتابعني لالحتفاالت، برية 
وبحرية، ومثلها مسيرات، ومهرجانات 
شــعبية، تعكر صفوهــا ألعاب نارية 
عشوائية نتجت عنها للسنوات املاضية 
إصابات وحوادث، ومشاجرات ال متت 

للوطنية بصلة.
وقــد تــزودت أجهــزة الداخلية 
مشــكورة باملناسب من وسائل الردع 
للمخربني بقصد منع املظاهر السلبية، 
ومنها أصوات عجالت املركبات للدفع 

الكويت  الترفيه في  أزمة  شهدت 
بعد انتظار دام ســنوات عديدة حالة 
من االنفراجة كانت ســببا في إعادة 
االبتسامة والفرحة، والتفاؤل إلى وجوه 

األطفال من جديد.
سبق أن تطرقت في زاويتي إلى 
إغالق األماكــن الترفيهية بالكويت، 
وتســاءلت عن املتســبب في تدمير 
الترفيــه لدينا، ووقتهــا طلبت من 
املســؤولني محاسبة من أوصلنا إلى 
هذه املرحلة بعد أن كنا في الصدارة 

على مستوى املنطقة.
جاء التجاوب من مجلس الوزراء 
مشــكورا وزف لنا البشرى  بأكبر 
مشــروع ترفيهي «وينتر وندرالند 
الكويت» مكان منتزه الشعب الترفيهي، 
هذا املشروع مت تنفيذ وتشغيله في 
وقت زمني، وهــذا يعود إلى الرغبة 
احلكومية الصادقة في ســرعة دعم 

انتشرت مقاطع ڤيديو في وسائل 
التواصل االجتماعي عن ظاهرة الغش 
في امتحانات الصف الثاني عشــر 
الســماعات واملوبايالت  عن طريق 
والساعات، وابتكارات حديثة لم نسمع 
عنها او نرها من قبل، ولألسف ساعد 
هؤالء الطالب بعض ضعاف النفوس 
مــن املعلمني ألجل الكســب املادي 
الســريع. وخالل عملي في وزارة 
التربيــة ٣٠ عامــا معلما حتضرني 
بعض املواقف عن الغش املدرســي، 

إليكم بعضها:
٭ الحظ أحد املراقبني كثرة تردد طالب 
الصف التاسع املتوسط على دورة املياه 
اثناء االختبار، فذهب ليعرف املوضوع، 
فوجد مذكرات تربية اسالمية خلف 
السيفون، وضعها بعض الطالب للغش 

(أترك التعليق لكم).
٭ املوقف الثانــي حصل مع معلم 
تربية اســالمية في إحدى املدارس 

كلمات ال تنسى

سّرك 
في بير

مشعل السعيد

وطن اخلير.. 
ورؤية للبديل 
اإلستراتيجي

جاسم محمد اخلطاف

إطاللة

أماكن الترفيه... 
والقرار الصحيح

khaled-news@hotmail.com خالد العرافة

حديث اجلمعة

تفوق وهمي
محمد العويصي

نقش القلم

فرحة الوطن 
باحترام أهله 

وزواره
محمد عبداحلميد الصقر

التي رصت باملخزن، وهناك تصبح 
الكارثة الثقافيــة والعلمية حني مير 
املؤلــف بنفق مظلم حني ال يجد من 
املؤسسات الثقافية والعلمية والقائمني 
عليها أي سند مادي ومعنوي، لذلك 
تبدأ الدبابيس املؤملة تشــك آالما في 

فكره ومشاعره!.
لذا نهيب من هذا املنبر الصحافي 
احلر بأن تدعم الدولة املؤلفني والكتاب 
والباحثني بســخاء حتى تتم عملية 
البناء والتطوير لكويت العلم والثقافة 
ولتكون ذلك منارة تضيء حضارتنا 

ونبراسا ملسيرتنا الدميوقراطية.
حفظ اهللا الكويت وشعبها حتت 
ظل الوالد القائد صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح.

يقدمها هدية قيمة لقراءة األعزاء.
 إن مراحل التأليف التي مير فيها 
املؤلف لها شجون ترهق العقل واجليب 
الذي تصل به أحيانا حد التفليسة.. 
وحقيقة بعد كل هذه األهوال واألشواك 
التي عبر عليها املؤلف املسكني يجد 
بعدها نفسه وحيدا بني أكوام الكتب 

ليقدمها للباحثني واملثقفني. 
املؤلف يحتاج إلى صبر أيوب وهو 
يغوص في أمهات الكتب واملراجع أياما 
وأسابيع وشهورا، وتصل أحيانا الى 
سنني مرهقة يقاوم فيها كل التيارات 
املميتة بهدف أن يصل الى شــاطئ 
األمان محمال بجواهر من املعلومات 

ال شك أن الكتابة والتأليف لهما 
دروبهما وأبوابهما العديدة كما لهما 
مداخل ومخــارج حتتاج الى جهود 
مضنية وتضحيــات ووقت طويل 
يجب أن يبذل، فالكتابة صناعة فكرية 
ووجدانية وموهبة ربانية حتتاج الى 
قدرات واطالع واسع خصب، إضافة 
إلى الدراية الكافية بالثقافة واملعلوماتية، 
لذا ترى املؤلف الناجح في قلق وتوتر 

نفسي وبدني مستمر.
فبال شك أن املؤلف الكويتي يكون 
دائما محمال بهموم وأرتال من األوجاع 
واأللم بهذه املهنة وانفعاالته وهواجسها 
التي تشل من تفكيره وحتد من إبداعاته 
التي يجب أن تكون في أحسن حال 
بها من حضور الذهن واستعداد الفكر 
بعيدا عن االضطرابات النفسية حتى 
ينقل بأمانة للقارئ مادته الدســمة 
الشــهية الثقافية كانــت أو العلمية 
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