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التح ُّول

�أعلم �أن الغالبية منكم واملهتمني بالروايات
العاملية على وج��ه اخل�صو�ص حاملا وقع
ب�رصهم على عنوان املقال ..اعتقدوا ب�أين
�س�أقوم مبناق�شة رواية التحول للت�شيكي فرانز
كافكا ،بي َد �أن حمتوى مقايل لهذا اليوم بعيد
كل البعد عن ذلك ،و�إمنا �س�أحدثكم عن عملية
التغي ..فكلها م�صطلحات
التبدل،
التحوّ ل،
ّ
رّ
ومفاهيم حتمل املعنى ذاته تقريباً ،وقد اتفقت
�أغلب املعاجم العربية على �أن «التحوّ ل» تعني
 :االنتقال من حال �إلى حال،ويف معجم اللغة
العربية املعا�رصة جاء من معاين التحول
تبدل �أ�سا�سي يف العقيدة �أو االجتاه �أو
ب�أنه:
ّ
الهيئة وال�شكل.
يتبدل حاله
من منّا ال يتمنى �أو يريد �أن يتحوّ ل؟
ّ
من حال لأف�ضل ح��ال ،لي�صبح ب�شكل وحالة
وو�ضع �أف�ضل؟! �أعتقد �أن اجلميع يريد ذلك! لكّ ن
كيف؟!
فهذا التحوّ ل الكبري ال يحدث ب�شكل اعتباطي �أو
وليد ال�صدفة ،وال يحدث لنا كما يحدث لذلك
ال�ساحر العجيب ال��ذي يختبئ يف �صندوقه
ٍ
مرتد ُحلة
اخل�شبي على خ�شبة امل�رسح وهو
بحل ٍّة �أخرى.
ليخرج بعد ذلك منه وهو ُ
التحول على �أر�ض الواقع يتطلب منا �أن نعي
اجلوانب التي نحتاج تغيريها يف �أنف�سنا لتتبدل
تبع ًا لذلك �أمور حياتنا.
علينا باتخاذ قرار حا�سم و�أن نكون جادين
يف تنفيذ هذا القرار ،ولتنفيذه نحتاج �أن
نتعلم ..نتعلم كل �شيء يخ�ص الأم��ر الذي
نرغب بالو�صول �إليه،ك�أن نح�رض حما�رضات
وندوات تتعلق بذلك ،نقر�أ كتب ًا عنه ون�ستمع
ملقاطع �صوتية تخدمنا بهذا ال�ش�أن ،كما
ميكننا �أي�ض ًا عن طريق النمذجة مب�ضاهاة/
حم��اك��اة �شخ�ص ماهر يف ه��ذا الأم���ر الذي
نريد ،فنقوم بتقليد �سلوكياته و�أي�ض ًا درا�سة
منط حياته ومعرفة اال�سرتاتيجيات والطرق
وال�سبل التي اتبعها لي�صبح هو على ما هو
عليه ،ابحثوا لكم عن �شخ�ص ملهم ليكن قدوة
لكم.
خذوا بعني االعتبار �أن هذه الأمور حتتاج �إلى
وقت ؛ ال ميكن للتحول �أن يحدث بني ليلة
و�ضحاها ،علينا الرتوي والقيام بالتغيري
ُ
من خ�لال اتخاذ خطوات �صغرية كل يوم،
لنتمكن من برجمة �أنف�سنا على املدى البعيد،
واتخاذ هذه العادة اجلديدة وتر�سيخها يف
عقلنا الالواعي ،فهذه العملية لن تتم ب�شكل
�صحيح وعلى م�ستوى عميق يف النف�س �إن
نفذناها ب�رسعة ،العمل ال�رسيع يفقد مفعوله
ب�رسعة لأن عقلنا مل ي ��أخ��ذ وق��ت��ه الكايف
ال�ستيعاب ذلك.
ب��ع��دم��ا قمنا برت�سيخ «ال�����س��ل��وك» علينا
باملمار�سة ،فلنقم مبمار�سة ذلك و�إ�سقاطه
على حياتنا اليومية و�إق��ح��ام��ه يف �أدق
تفا�صيل جمريات حياتنا ،بعدها �سنجد
العادات القدمية زحفت خارج ًا لتحل حملها
هذه ال�سلوكيات �أو هذا ال�سلوك اجلميل الذي
نريد� ،إنه لي�س بالأمر ال�سهل �أو الهني لكن
علينا باال�ستمرار واال�رصار لي�صبح بالن�سبة
لنا �سه ً
ال واعتيادياً.
و�أخري ًا املواظبة ،املواظبة على ال�سلوك �رس
بقائه ،لذلك فلنكن مواظبني ومن�ضبطني مهما
حدث دون توقف ودون �إطالق �أي مربرات �أو
�أعذار ،ف�إن مل نواظب على ذلك ف�سنقوم بهدم
كل ما قمنا ببنائه و�ساعدنا بعودة العادات
القدمية لنا من جديد ،فعليكم باملواظبة.
يتبدل حالنا من حال لآخ��ر لي�س بالأمر
�أن
ّ
امل�ستحيل ،لكنه لي�س بهينّ ،فهو يحتاج
جلهد ،و�سنن�سى �أم��ر هذا اجلهد حاملا ن�صل
للقمة ..لذلك الهدف ،لذلك احلال الذي نريد
والذي نطمح له.

رحم اهلل اإلعالمية آمال فهمي
يف الثامن من ابريل تتجدد الذكرى
امل�ؤملة لرحيل الإعالمية الكبرية �آمال
فهمي  2018 - 1926وهي الثانية لهذا
العام رحلت عن عاملنا الزائف الى
دار احلق بعد ان زرع��ت خالل �سنوات
عملها الإعالمي يف الإذاعة امل�رصية منذ
العام  1952حقوال من احلب والتقدير
واالح�ترام فقد ال �أكون مبالغا ان قلت
انني مل �أقابل م�س�ؤوال �إعالميا �أو مثقفا
متابعا لن�شاطها الإعالمي ط��وال هذه
الفرتة الطويلة اال وذك��ر من مناقبها
اجلميلة الرائعة بحرا زاخرا زاهرا من
الرفعة والقلب الأبي�ض الطيب دخلت
بحبها للخري وبثه يف املجتمع امل�رصي
القلوب قبل كل البيوت فكانت همزة
و�صل بني املواطن وامل�س�ؤول تقرب
بينهما امل�سافات وتلغي الربوتوكول
بربناجمها ال�شهري «ال�شعب ي�س�أل
والرئي�س يجيب» فكانت وبكل جدارة
ل�سان ح��ال املجتمع امل�رصي تدافع
عنه وترفع مظامله الى مكاتب القيادات
وت�أتي بحقوق كل �صاحب حق مه�ضوم،
�آمال فهمي اول من ادخلت الفوازير الى
الأثري االذاعي والف�ضل لها رحمها الله
يف طرح م�شكلة الطفلتني ب�سمة ون�سمة
على ب�ساط البحث والتداول االجتماعي

قبل كل و�سائل الإع�لام املختلفة ولها
�أي�ضا برناجمها امل�شهور «على النا�صية»
خلفت فيه الإعالمي الراحل احمد طاهر
 1988- 1915م�صادفا رحيله رحمه الله
كذلك الثامن من ابريل ك�أنه امليعاد
مع �آم��ال فهمي بنف�س اليوم ومن هذا
الربنامج مهدت للخري دربا جميال طويال
زرعت على �أطرافه الأمل والنور وال�شاهد
على ذل���ك الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور جمدي
يعقوب جراح القلب العربي الكبري وما
كان يجري من عمليات ملن يحتاج من
الفقراء واملعوزين جزاهم الله خريا
وجعل �أعمالهم تلك يف ميزان ح�سناتهم
ي��وم ال ينفع م��ال وال بنون الأ�ستاذة
الإعالمية �آمال فهمي رحمها الله العربية
امل�رصية الأ�صيلة التي طلبت اخلري
والآخرة اكرث من طلب الدنيا ومغرياتها
تركت برحيلها عنا وقلوب كل معارفها
وحمبيها قامو�سا مزدحما غامرا باحلب
وبالطيب والذكرى العطرة التي منها
ن�ستلهم لأنف�سنا الطريق الأقرب والأق�رص
ال��ى اخل�ير ون����شر احل��ب والأم���ل بني
النا�س دون �أي تفرقة وال متييز ،رحم
الله فقيدة الإعالم العربي الأ�ستاذة �آمال
فهمي و�أ�سكنها ف�سيح جنانه وللحديث
بقية.
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الحل يا سادة… في الالمركزية بإدارة الدولة
الدول الناجحة هي التي تختار انظمة
تخدم �شعوبها م��ن جميع النواحي
االقت�صادية واخلدمية واالجتماعية
والتعليمية وال�صحية والريا�ضية
والثقافية والفكرية ،بحيث تخلق
التناف�س والتكامل يف تقدم ورفاهية
املجتمع ،وهذا الفكر والنهج جرب يف
كثري من الدول وثبت جناحه ،فلماذا ال
يطبق يف الكويت؟ �إن الكويت تطبق نظام
املركزية يف ادارة البلد بحيث يجب
على املواطن ان يتعامل مع م�ؤ�س�سات
الدولة يف اماكن حكومية حمددة مهما
كان موقع �سكنه �أو منطقته �أو حمافظته،
ما يخلق االزدحام املروري يف مناطق
حمددة يف العا�صمة وت�أخر املعامالت
لرتكزها يف مناطق حم��ددة ويخلق
التذمر لدى املواطن من حيث الو�صول
لتلك املناطق وفرتة ترك عمله اال�صلي
لتخلي�ص معامالته ،وهنا حت�صل
الفو�ضى يف �صعوبة الأداء والرقابة
على االجناز وهنا يح�صل ويكرث التذمر
من الطرفني من املواطنني ا�صحاب
املعامالت واملوظفني الذين يخل�صون
تلك املعامالت.فكيف نتخل�ص من تلك
امل�شكلة املزمنة؟ وم��ا احل��ل؟ احلل

صرخة قلم

مقاالت

العملي يا �سادة يف الالمركزية يف
ادارة البلد .ويتم تق�سيم البلد ح�سب
املحافظات ال�ست ،بحيث يكون لكل
حمافظة كامل عملها من ميزانياتها
ومدار�سها وم�ست�شفياتها وبلدياتها
و�سجلها العقاري وجمل�سها املحلي
لإدارت��ه��ا ،وهنا نحقق املطلوب من
حيث عوامل عدة منها تقليل االزدحام
امل��روري يف �شوارع العا�صمة وخلق
التناف�س بني املحافظات يف االداء
ويكون اهل املحافظة هم من يديرونها
مل�صلحتهم واحل��ر���ص على تقدمها
وبروزها بني املحافظات .وهنا يكون
الفارق بني الالمركزية واملركزية يف
الأداء� ،أما دور احلكومة املركزية ،فهي
لها جميع الوزارات ال�سيادية والرقابة
على �سري العمل يف جميع املحافظات
وحت�����س�ين عملها .ان الالمركزية
يف االدارة ه��ي احل��ل جلميع م�شاكل
البلد احلالية وامل�ستمرة يف معاناة
املواطنني ,لذلك يجب التفكري بجدية
لتحقيق ذلك ملا فيه م�صلحة املواطن
والوطن على كل امل�ستويات .ان ذلك
امر مهم و�رضوري ملا فيه خري وراحة
هذا البلد الطيب والله امل�ستعان.

عبدالعزيز خريبط
@AKhuraibet
akhuraibet@hotmail.com
khuraibet.blogspot.com

اإلعالنات وغياب
الدور الرقابي

قد يكون التطرق ملثل هذه املو�ضوعات
«الإع�لان��ات» والتي تغ�ص بها من�صات
التوا�صل االجتماعي من املو�ضوعات
والق�ضايا امل�ستهلكة التي جعلت كثريا
من م�ستخدمي و�سائل ومواقع التوا�صل
االجتماعي ي�شعرون باال�ستياء وامللل
قبل النا�س من احلديث عنها ،خا�صة
بعد الف�ضائح املت�سل�سلة عن امل�شاهري
و�أ���ص��ح��اب احل�سابات الوهمية الأك�ثر
متابعة وما يرتتب على ذلك من جرائم
غ�سيل الأموال.
فقد وجدنا �أن اجلهات املخت�صة ومنها
وزارة االع��ل��ام وال���ت���ج���ارة ال حت��رك
�ساكن ًا و�سط هذه االتهامات والفو�ضى
التي �أ�شعلت و�سائل ومواقع التوا�صل
االجتماعي واالع�لام بو�سائله و�أنواعه،
و�أعتقد �أنه ال توجد هناك �أي نية �أو خطوة
جادة وحازمة ملتابعة ما يطرح ويتناول
للوقوف على مثل هذه التهم والق�ضايا
واجلرائم املن�شورة ،وال ننكر �أن للإدارة
العامة للمباحث اجلنائية ومكافحة
اجلرائم االلكرتونية دور ًا يف احل��د من
بع�ض هذه اجلرائم �إال �أن بقية اجلهات من
املفرت�ض �أي�ض ًا تفعيل دورها الرقابي،
ف��وزارة االع�لام اكتفت بقوانني ال تطبق
وتراخي�ص باجلملة واحلزمة ت�صدر لكل
من يرغب ويريد �أن يفتح موقعا اخباريا
على �سبيل املثال دون �أن تكون هناك �إدارة
وا�ضحة و�أ�س�س �سليمة يلتزم بها �أ�صحاب
املواقع الإخبارية و�أن يكون هناك �ضبط
للمحتوى ،فبع�ض املواقع الإخبارية
املرخ�صة من وزارة االعالم لي�ست حيادية
وب��ع��ي��دة ع��ن ت��ق��دمي اخل��دم��ات والعمل
ال�صحايف ونقل اخل�بر واملحتوى على
�أ�س�س ومبادئ وكذلك الهدف والغاية.
ومما يزيد االمر تعقيدا �أن هناك مو�ضوع ًا
ي�شغل كل بيت بعيدا عن املواقع االلكرتونية
وه��و الإع�لان��ات املطبوعة والتي توزع
وم�ساء والتي تعد م�ؤ�رش ًا لبع�ض
�صباحا
ً
الأ�رضار واجلرائم التي قد ترتكب ،فبني
احل�ين والآخ���ر تن�رش ك��روت و�إعالنات
ورقية تو�ضع مبختلف الأماكن واملوا�ضع
وت�صل �إلى �أبواب ونوافذ املنازل ال�سكنية
واملركبات اخلا�صة ،وف�ض ً
ال عما ت�سببه
من خملفات و�أ��ضرار فهي تعترب م�ؤ�رشاً
غري ح�ضاري ي�ستغله البع�ض يف �رسقة
املنازل ال�سكنية والتعدي على املرافق
واملمتلكات العامة واخلا�صة.
فالق�ضية لي�ست جم��رد �إع�لان��ات ورقية
وكروت توزع على ال�سكن اخلا�ص وتو�ضع
يف �أماكن وموا�ضع خمتلفة و�إمن��ا هناك
جرائم ترتكب يف ح��ال الت�أكد من خلو
امل��ك��ان م��ن �ساكنيه �أو م��رت��ادي��ه ومن
بعد هذه املعطيات املتمثلة يف تكد�س
الإع�ل�ان���ات وال��ك��روت ب��ج��وار الأب���واب
والنوافذ واال�سوار ،بالإ�ضافة �إلى التلوث
البيئي واال�رضار تظهر اجلرمية.
ون�شري �إلى مو�ضوع الإعالنات املطبوعة
التي تن�رش لندق بذلك ناقو�س اخلطر
لت�ستيقظ اجلهات الأمنية واملخت�صة يف
وقف ن�رش الإعالنات يف املرافق العامة
واخلا�صة بال�شكل احل��ايل ،فما يحدث
يحتاج �إلى �رضورة وقف هذه الإعالنات
من كروت و�أوراق تن�رش مع كل حمل و�سوق
ومنتج يعر�ض ،فالبد �أن تو�ضع الإعالنات
يف �أماكن خم�ص�صة وال تكون بهذه الطريقة
ال�ضارة والتي تقود �إلى جرائم.

نقطة ضوء

ناصر الحسيني

مشرف عقاب
mishrefeqab@yahoo.com

خوووووش معارضة

ال�سيا�سي املعار�ض للحكومة ،يكون
حم��ارب��ا م��ن قبلها ،وال يقبل منها
اي اغ���راءات ،لأن هدفه باحلياة هو
اال�صالح.
ولكن �أول مرة يف حياتي ا�شوف نائب
معار�ض ،وك��ل ف�ترة يتم تعيني احد
اقربائه يف منا�صب عليا ،هذا خوووو�ش
معار�ض ،واذا كانت املعار�ضة بهذا
ال�شكل ،فكلنا �سننقلب غدا معار�ضة.
اح��د ال��ن��واب ،ط���ارح نف�سه كنائب
معار�ض ،وجمتهد يف طرحه املعار�ض،
فتجده احيانا اول املوقعني على طلب
طرح الثقة ،و�أحيان ًا يقدم ا�ستجوابات،
وملن ؟ ل�سمو الرئي�س!! وبنف�س الوقت
مت تعيني احدى قريباته وكيلة ب�إحدى
الوزارات ،ومل يتوقف عند هذا احلد،
بل مت تعيني «ن�سيبه» رئي�سا لأحد
املواقع االقت�صادية التابعة لدولة.
الظاهر «والله اعلم وماحطها بذمتي» ان
قد ما ت�رصخ ،قد ما تاخذ� ،أما اال�صالح
وحماربة الف�ساد ،فهذه املقولة «راحت
مع اجدادنا باملقربة» ومل يتبق �إال ذكرها
فقط ،فال ت�صدقون من ي�صارخ من اجل

اال�صالح ،وامنا ي�صارخ با�سم اال�صالح
ولكن هدفه «اللقمة» ،يعني على قولة
اخوانا ال�شيعة «�شافوه باحل�سينية
يبچي ،على بالهم يبچي على العبا�س،
وهو يبچي على الهري�س» ،وهذه حال
بع�ض ن��واب ،ت�شوفونه ي�صارخ وعلى
بالكم م��ن اج���ل اال���ص�لاح وحماربة
الف�ساد ،وهو ي�صارخ يبي «ياكل».
فاليوم القاعدة هي ،يرتفع �صوتك واحد
باملية ،تاخذ م�صالح واحد باملية،
يرتفع �صوتك  ،٪2تاخذ قدها م�صالح،
وكل ما زاد ال�رصاخ وارتفع ال�صوت،
زادت
«اللقمة» وبع�ض ال�سذج ي�صفق معتقدا
ان «�صاحبنا» فعال ن��زل انتخابات
ودفع  150الف دينار كتكاليف حملته
االنتخابية من اجل اال���ص�لاح !!!.ولكن
يف حقيقة االمر الكل ي�سعى مل�صاحله،
وخري دليل �صاحبنا املعار�ض الفذ،
يقدم ا�ستجواب من هال�صوب ،ويتم
تعيني ن�سيبه من هال�صوب ويف مركز
قيادي باحد املواقع االقت�صادية ،والله
خووووو�ش معار�ضة.

اليمن والسالم

تلعب الكويت دور ًا كبري ًا يف حل الكثري من امل�شاكل يف اغلب
دول العامل وم�ساعدة �شعوبها وم�ساعدة مفو�ضية الالجئني
والعمل الإن�ساين  ،ملا جبلت عليه من م�ساعدة دول العامل
قاطبة ،وتويل الكويت االزمة اليمنية اهتماما كبري ًا للو�صول
�إلى حل �سلمي ينهي هذه الأزمة وذلك بدعوة الأطراف اليمنية
لو�ضع حد لنزاع دام �سنوات عديدة ،ان الكويت يف كل منا�سبة
ومنذ �سنني طويلة ولها مواقف م�رشفة حلل امل�شاكل يف الكثري
من الدول العربية والإ�سالمية ،وذلك الميانها الرا�سخ بالعمل
االن�ساين منذ �سنوات طويلة ايل يومنا ه��ذا ،واال�ستجابة
للأو�ضاع امل�أ�ساوية حول العامل يعترب اهم مرتكزات ال�سيا�سة
الكويتية اخلارجية،وقد �ساهمت ب�شكل كبري حلل م�شاكل اليمن
منذ �سنوات طويلة ،ومنها وقف ال�صدامات احلدودية بني �شطري
اليمن عام 1972انذاك ،واثمرت الو�ساطة توقيع اتفاقية يف
 28مار�س  ،1979وا�ست�ضافت الكويت املفاو�ضات بني رئي�س
اجلمهورية العربية اليمنية علي �صالح ،ورئي�س جمهورية
اليمن الدميوقراطية ال�شعبية عبد الفتاح �إ�سماعيل ،وتوجت
املفاو�ضات التي ح�رضها الأمري الراحل ال�شيخ جابر االحمد
بالتوقيع على بيان الوحدة اليمنية ،واالتفاق على قيام جلنة
م�شرتكة ب�إعداد م�رشوع د�ستور دولة الوحدة خالل �أربعة �أ�شهر
،ويف  23نوفمرب  1981ا�ست�ضافت الكويت اجتماع الرئي�سني
علي �صالح وعلي نا�رص لت�صفية اخلالفات وتنقية الأجواء بني
�شطري اليمن ،وكانت تلك القمة حمطة مهمة يف امل�سار اليمني،
وحني توترت العالقات بني �سلطنة عمان وجمهورية اليمن

الدميوقراطية يف الثمانينات ،دعت الكويت �إلى عقد اجتماع
لوزيري خارجية البلدين على �أر�ضها ،ومت االتفاق على �إنهاء
احلرب الإعالمية والدعائية بني البلدين ،واحرتام كل دولة
ل�سيادة و�سالمة �أرا�ضي الدولة الأخرى ،وملبادئ ح�سن اجلوار
و�أ�سهمت الكويت يف املبادرة التي طرحتها دول جمل�س التعاون
اخلليجي ووقع عليها علي �صالح يف نوفمرب  ،2011ون�صت على
نقل ال�سلطة من الرئي�س �إلى نائبه ،وت�شكيل حكومة وحدة
وطنية و�سجل الكويت حافل باملبادرات والو�ساطات البعيدة
عن ال�شبهات ،وامل�ساعي احلميدة حلل اخلالفات والنزاعات
العربية  -العربية ،ودرء املخاطر اخلارجية ،و�إر�ساء دعائم
ال�سلم واال�ستقرار ،وتعزيز الت�ضامن والعمل امل�شرتك،
انطالق ًا من مبادئها و�سيا�ستها احلكيمة التي حتظى بالتقدير
واالح�ترام يف املحافل الدولية ،ويعرف القا�صي والداين
الدور الكبري الذي تقوم به ال�سيا�سة الكويتية يف ر�سم هذه
ال�سيا�سة وهند�ستها عرب ال�سنني والأزمات والعوا�صف�،إن
الكويت تقوم بدور مهم للغاية �سواء فيما يتعلق بالعالقات
بني الدول العربية �أو يف العالقات بني الدول العربية ومناطق
�أخرى وعلى ر�أ�سها افريقيا،واعتادت الكويت �أن تفتح ذراعيها
ملن يجنح �إلى ال�سلم ،و�أال تدخر جهد ًا يف �صنع الوفاق ،لوقف
النزف و�إحالل ال�سالم وبناء اليمن ال�سعيد.
ختاما نتمنى من الأخوة يف اليمن تغليب امل�صلحة الوطنية
العليا واحلفاظ على الوحدة الوطنية اليمنية والن�سيج
اليمني ...ودمتم

