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 ...ولكن أنت تبلو العاشقينا

الحكومة اإللكترونية والربط
عبر التراسل اإللكتروني

�س�ؤال يطرح نف�سه :هل للعا�شقني ذنب؟
رمبا ال تعجبكم �إجابتي عن هذا ال�س�ؤال،
ولكن �أقول :نعم العا�شق ذنبه معلق برقبته
مثل الطوق ،ما الذي �أجربك على الع�شق،
�إن قلت :لي�س الأمر بيدي ف�أنت كاذب!! �ألي�س
لك عقل تفكر به؟ و�إن زعمت �أنك ال متلك
زمام �أمرك ف�أنت جمنون �أو غري �سوي ،و�إن
وقعت بالع�شق وقوع ًا فالنجاة النجاة،
م��ن العا�شق ،وم��ا الع�شق،
كلمات ال تن�سى
العا�شق يف اللغة ال�شديد احلب
ال��ول��ه��ان ،و�إذا ع�شق املرء
ال�شيء ه��واه وتعلق قلبه به
و�أح��ب��ه ح��ب� ًا ���ش��دي��د ًا ،وجمع
العا�شق الع�شاق والعا�شقون،
�أعاذنا الله و�إياكم من الع�شق،
و�إذاع�شق الإن�سان ام��ر�أة �أولع
بها ،وم�ؤنث العا�شق العا�شقة،
يقول ب�شار بن برد:
يا ق���وم �أذين لبع�ض احلي
عا�شقة
مشعل السعيد
والأذن تع�شق قبل العني �أحيان ًا
� Mshal.AlSaed@gmail.comإذن فالع�شق هو احلب ال�شديد
والتعلق.
تعالوا نت�أمل هذه الأبيات:
�إل���ه���ي ل��ي�����س ل��ل��ع�����ش��اق ذن��ب
ول��ك��ن �أن���ت تبلو العا�شقينا
ف��ت��خ��ل��ق ك���ل ذي وج���ه جميل
ب��ه ت�سبي ق��ل��وب الناظرينا
وت��أم��رن��ا بغ�ض ال��ط��رف عنهم
ك���أن��ك م��ا خلقت ل��ن��ا عيونا
هذه الأبيات �أقرب ما تكون �إلى ال�صوفية،
لن تتعجبوا من هذه الأبيات� ،إذا عرفتم
قائلها ،فهو :احلالج احل�سني بن من�صور،
وكان هذا الرجل قد اتهم بالزندقة ،و�أفتى
العلماء والق�ضاة بقتله ،ف�أمر املقتدر
بالله العبا�سي بقتله فقتل يف الرابع
والع�رشين من �شهر ذي القعدة �سنة 309
هجري ،وكان ي ّدعي الت�صوف ويعد احلالج
من �أكرث الرجال الذين اختلف النا�س يف
�أمرهم� ،إال �أن الدولة �أفتت بكفره و�إحلاده
وهو القائل:
�أن��ا م��ن �أه���وى وم��ن �أه���وى �أنا
ن��ح��ن روح�����ان ح��ل��ل��ن��ا بدنا
ف�������إذا �أب�����ص�رت���ه �أب����صرت��ن��ي
و�إذا �أب�����ص�رت���ه �أب����صرت��ن��ا
وقد �أورد ابن اخلطيب �صاحب تاريخ بغداد
ق�صيدة له يف غاية اجلودة يقول فيها:
من �سارروه و�أبدى كل ما �سرتوا
ومل ي��راع ات�صا ًال ك��ان غ�شا�شا
�إذا النفو�س �أذاعت �رس ما علمت
فكل ما خلته من عقلها حا�شا
من مل ي�صن �رس م��واله و�سيده
مل ي�أمنوه على الأ�رسار ما عا�شا
وعاقبوه على ما ك��ان من زلل
و�أب��دل��وه مكان الإن�س ايحا�شا
وج��ان��ب��وه فلم ي�صلح لقربهم
ملا ر�أوه على الأ��س�رار نبا�شا
يتبع

مع تو�سع حجم احلكومة وعملها وهيئاتها وزيادة
عدد موظفيها زاد التعقيد البريوقراطي يف اجناز
اخلدمات واملعامالت .ورغ��م تطور العمل من
يدوي الى �آيل ومن ملفات وورق الى اجهزة حا�سب
�آيل و�أجهزة فاك�س و�أخريا دخول خدمات التوا�صل
االجتماعي ك «الوات�سب» على اخلط .ورغم ان
الدولة متلك كل ما تريد عن املواطن الغلبان ابتداء
من تاريخ ميالده ومرور ًا بتاريخه املر�ضي و�سجله
الأ�رسي ،وحالته االجتماعية واملادية،
ولنا رأي
ف��ال��دول��ة ت��ع��رف ا�سماء املواطنني
وع��ن��اوي��ن��ه��م وحت��رك��ات��ه��م ،ولديها
رقم مدين تخزن خلفه كل املعلومات
والبيانات .وهناك رقم موحد �إال �أنه مع
ذلك مازالت عملية اجناز املعامالت �أو
تقدمي اخلدمات حتتاج الكثري فاملراجع
يدوخ خلف املكاتب ويحتاج الى �سل�سلة
من التواقيع ودخول الكثري ،من املكاتب
والوقوف يف طوابري طويلة �أمام ابواب
امل�س�ؤولني وليت الأم��ر يقف عند هذا
احلد .فالبد من تقدمي حافظة بالعديد من
د.نايف العدواني
 Al_adwani_nayef@hotmail.comامل�ستندات املكررة كالبطاقة املدنية،
وامليالدية ،و�صورة اجلواز ،و�صورة
�شخ�صية و�شهادة الراتب و�شهادة الزواج
والطالق .وحركة الدخول واخلروج وبيان احلالة
االجتماعية والأ��سري��ة ،وتقدمي �شهادة مف�صلة
باحلالة املالية لل�شخ�ص .حتى ي�ستطيع �أن
يح�صل على خدمة معينة كتجديد رخ�صة القيادة
�أو ا�ستخراج جواز �سفر �أو التقدم بطلب ا�سكاين �أو
قر�ض مايل .ورغم �أن كل هذه املعلومات بحوزة
الدولة وداخل �أجهزتها احلا�سوبية �إال �أن العقلية
امل�سيطرة واملنفرة وامل�ستبدة جت��د ل��ذة يف
اذالل املواطن وتعذيبه وجعله يدور حول نف�سه
«كعب داير» ويطوف على العديد من الوزارات،
والهيئات وي�ستجدي العديد من اال�شخا�ص حتى
يح�صل على حقه �أو اخلدمة العامة التي يجب
على الدولة �أن تقدمها ب�شكل ح�ضاري و�أريحية
ومن عا�ش يف الغرب يعرف �أن املواطن هناك كل
ما يحتاجه هو رقم مدين و�صندوق بريد وهوية
�سارية املفعول وكل �شيء يتم بالربيد �أو عرب
الرتا�سل االلكرتوين فالدولة متلك كل ما تريد
عن املواطن وعلى املواطن حتديث بياناته .عرب
البوابات االلكرتونية والدولة متلك حق التدقيق
والتطوير .وهي ملزمة بخدمة املواطن ال تعذيبه،
فالغرب جتاوز هذه املع�ضلة و�أ�صبحت احلياة
�سهلة ومي�رسة وتتم عرب الأجهزة النقالة و�أجهزة
الكمبيوتر واالمييل ور�سائل « »SMSوال داعي ان
يعرف �أين تقع الوزارة الفالنية �أو ا�سم امل�س�ؤول
الفالين �أو العالين .بل كل ما عليه ان ي�ضغط على
الزر ليجد ما يريد بني يديه ال �أن يقف �أمام باب
امل�س�ؤول احلكومي يت�سوله الن يقدم له حقه يف
اخلدمة العامة.
مالحظة  :الرتا�سل الإلكرتوين بني ال��وزرات من
املفرو�ض ان ي�ستغرق �ساعات ،فلقد كانت لدي
معاملة بني وزارت�ي�ن ا�ستغرق فيها رد �إحدى
الوزارات عرب الرتا�سل االلكرتوين من �شهر يونيو
والى �شهر دي�سمرب ،بينما قمت �أنا بنف�سي ب�إح�ضار
الرد يف يوم؟!!
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يا نور عنيا رحنا ضحية

كل �صباح �أ�صحو باكرا و�أم�شي يف مناكب هذه
الب�سيطة التي نعي�ش عليها كما جرت العادة
يوميا واذهب الى �أحد املقاهي لأ�رشب قهوتي
�صباحا �أمام منظر خالب ر�سم بيد مبدع �أبدع
الكون يف خلقه فكان هذا امل�شهد الذي �أ�صحو
فجرا للذهاب �إليه فجرا وقبل �أن ي�صحى اجلميع
وتزدحم الطرق وتعلو ال�ضو�ضاء وت�صل �إلى
م�سامعي التي تعودت على �صوت فريوز وزياد
الرحباين ،وباملنا�سبة فالأ�ستاذ
حسبة مغلوطة
زي���اد ه��و اب��ن ال�سيدة الرائعة
وج��ارة ال���وادي ف�يروز من زواج
�سابق للفنان عا�صي الرحباين
�أح��د الأخوين رحباين ال��رواد يف
املو�سيقى وامل����سرح اللبناين
املعروف بحرية التعبري ،و�إن
كان بع�ض التعبري مدمر ًا �سيا�سي ًا
�إال �أنه يبقى متنف�س ًا تتنف�س منه
ال�شعوب و���ص��م��ام �أم���ان يعطي
احلكام جما ًال لقراءة حال �شعوبها
فتختار ح�سن قراراتها لو�أد ما يف
علي البصيري
�أنف�س �شعوبها من �سخط وهذا �شيء
جميل بل هو رائع حني يكون يف
a.h.albossiri@gmail.com
�أي بلد عربي وم�شحر وامل�شحر،
Twitter: @alialbossiri1
ال تعني فقري ًا بقدر معناها الأ�صلي
�أي حالك ال�سواد كما �أعرف ومنها �سمي طائر
ال�شحرور وهو كذلك طائر �أ�سود ي�صدر �صوت ًا
جمي ًال و�سميت على ا�سمه �شحرورة الوادي
ال�سيدة ف�يروز وهي رفيقة �صباحاتي وبها
�أبتدئ يومي ويكملها يف �رسور زياد ويغني
يا نور عنيا رحنا �ضحية ،وهنا مربط الفر�س
مع �سيا�سية الفنان الراقي زي��اد الرحباين
حني يقولها يف مطلع �أغنيته التي كنت ب�صدق

ال �أعرفها وذلك الين ال �أ�سمع الأغاين العربية
وال حتى املو�سيقى منها ولكن �شد انتباهي
بكلماتها منذ مدة طويلة وعرفتها بل و�أ�صبحت
مدمن ًا على كلماتها التي تقول:
ي��ا ن���ور عنيا رح��ن��ا �ضحية
���ض��ح��ي��ة احل���رك���ة ال��ث��وري��ة
ك��ن��ا يف �أح���ل���ى ال���ف���ن���ادق
ي����ا ن�����ور ع��ن��ي��ا ي����ا عنيا
ج����رج����رون����ا ع���اخل���ن���ادق
و����ش���ك���ل���ن���ا ل���ي�������س ب�ل�ائ���ق
قبل م��ا ج��ي��ت ...ي��ا عفريت
ك��ن��ا ن��غ��ن��ي ع��ال��ق��را���ص��ي��ة
وفعال لو نظرنا الى واقع ال�شعوب العربية
اليوم فال�شعوب العربية حتديد ًا راحت �ضحية
ما ي�سمى الربيع العربي الذي �أ�سميه و�أطلق
عليه اخلريف العربي وهو كذلك فال ربيع
يكتب بالدم وال ربيع يخط فيه الر�صا�ص
م�شهد القتل ه��و ربيع ب��ل خريف ونهاية
ال�سالم الذي تعودت عليه العرب يف دولها
وتبحث عنه اليوم يف دورها و�سكنها قبل �أن
جتده يف �شوارعها ما يجري اليوم والله لهو
م�صيبة امل�صائب العربية ونك�سة ت�ضاف الى
انتكا�ساتنا العربية املجيدة والتي كتبها
على �شعوبها حكام دولهم العربية ف�أي �سالم
واجلوع �ساد و�أي �أمان والفقر ا�ست�رشى و�أي
�أمن وال�رشطة تقمع ال�شعوب وت�صادر حقها
يف التعبري ولأقولها على طريقة الرائع زياد
الرحباين يا نور عنيا رحنا يف �شوربة ميا؟
وهذه حقيقة وجترد مامل نكن واعني ومنلك من
القرارات ال�شعبية الكثري وحمبة �أكرث لوطننا
الكبري يف عطاءه وال�صغري يف حجمه فهل
فهمت يا نور عنيا اي�ش هي الق�ضية؟

مقاالت
عظم اهلل أجرج يا وزارات
حكومة الكويت !
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ن�رش منذ �أيام ن�سخة لتعميم داخلي
على �إدارات ديوان اخلدمة املدنية يف
تاريخ  28دي�سمرب  2017ب�ش�أن تطبيق
قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم «»15
ل�سنة  2017املتعلق بتعديل قواعد
و�أ�س�س و�إج���راءات ومواعيد تقييم
�أداء املوظفني والتظلم منه والذي
مل ين�رش ر�سمي ًا يف ال�صحف ,وجاء
فيه ب��إ���ض��اف��ة جمموعة
عزف منفرد
مدة الت�أخري خالل �سنة
التقييم بن�سبة . % 20
ال �أحتج على ال��ق��رار �إن
كانت طبيعة عمل اجلهة
تتطلب ذل��ك لكن �أخ�شى
�أن يتكرر نف�س الظلم
والف�ساد الإداري الذي وقع
على موظفي بع�ض جهات
العمل ممن ال تتفق طبيعة
عملهم مع القرار رقم 41
بسمة سعود
ل�سنة  2006ب�سبب ر�ضوخ
القياديني والذي و�ضحناه
بالتف�صيل ال�شامل يف مقالتنا ال�سابقة
بعنوان «الب�صمة االلكرتونية بني
الف�ساد والإنتاجية» والذي �أنتظر �أن
يلقى �صداه عند القياديني و�أ�صحاب
ال��ق��رار ،وكما هو معلوم للجميع
ف�إن املوظف هو لبنة �أي جهة عمل
حمرتفة يف ال��ع��امل وال���ذي يربطه
بجهة العمل هو الإنتاجية ولن ينفذ
�إنتاجيته باجلودة املطلوبة �إال �إذا
�أعطي حقوقه بعدالة من حيث �أجره
وم��ن حيث تقييم كفاءته منذ عام
 2006ف����إن رات���ب امل��وظ��ف�ين ربط
بالب�صمة من دون النظر �إلى �إنتاجيته
�أو التزامه باحل�ضور من بعد الب�صمة
بغياب الإدارة احلازمة من امل�س�ؤولني
املبا�رشين واملدراء وكان ذلك �سبب ًا
رئي�سي ًا يف جتميد ر�سالة بع�ض جهات
العمل من طبيعة عملها ال ت�ستلزم
تطبيق املادة  18من القرار  41ل�سنة
 2006لأنها تخلو من اجلمهور وطبعا
هذا الظلم قد وقع ب�سبب حر�ص املدراء
على حماربة الإنتاجية بطريقة غري
مبا�رشة لتنفيذ م�صاحلهم ال�شخ�صية
وتقاع�س القياديني عن �إ�صالح القرار
الظامل لأن��ه ال ي�شملهم  ،ف�أ�صبح
الأجر ي�رصف تطبيقي ًا مقابل ميعاد
احل�ضور بدال من مقابل العمل من بعد
قرار  41ل�سنة  2006ودب الإحباط يف
نفو�س املوظفني  ،وبعد حماوالتنا
امل�ستمرة يف �إ�صالح الف�ساد الذي
ت�سبب به القرار على طبيعة عمل ال
يتفق مع القرار نتفاج�أ بقرار �آخر
�صادم يريد �أن ينقل جهات العمل من
حالة االحت�ضار �إل��ى حالة الوفاة
الر�سمية !
يتبع

ضميري يحدد مساري

نبد�أ املقالة مبقولة جميلة �أال وهي «ال�ضمري هو ال�صديق الذي يحذرنا قبل �أن
يحاكمنا القا�ضي» ،و�أي�ض ًا هناك مقولة جميلة «ال�ضمري ال�سوي هو �أف�ضل �صديق
للإن�سان» ،ون�ستنتج من هاتني املقولتني �أنك �إن�سان ولكن يوجد داخلك �إن�سانٌ
�آخر �أال وهو ال�ضمري ،لأن ال�ضمري �شخ�ص ي�سمع ويرى ويتكلم و�أي�ض ًا لديه م�شاعر
و�أحا�سي�س ،والآن لنو�ضح الفرق ما بني ال�ضمري احلي وال�ضمري امليت ،ال�ضمري
احلي هو الذي يجعلك تبتعد عن جميع م�ساوئ احلياة بينما ال�ضمري امليت هو
�إن�سان ولكنه ميت لذلك ت�ستطيع �أن تفعل كل ما يحلوا لك يف هذه احلياة �أي لي�س
لديك �صديق يالزمك يف كل الأوقات لكي مينعك من �سلبيات احلياة ،رمبا تقولون
�أن اجلميع لديه �أ�صحاب ،نعم لدينا �أ�صحاب ولكن لي�سوا كال�ضمري
مبدأ
يالزمنا �أينما نذهب حتى عندما نختلي مع �أنف�سنا ،و�أي�ض ًا ال�ضمري هو
ال�شخ�ص الذي يعرفنا حق املعرفة وهو لن يتخلى عنك حتى يف �أ�سوء
حاالتك ،بينما ال�صديق يتخلى عنا يف �أ�سوء حاالتنا فكم من �صديق
تخلى عنا عندما نكون يف �أم�س احلاجة له ،ولكن ال نعم املو�ضوع
لنقول هناك ندرة من الأ�صدقاء الأوفياء.
وذلك يجرفنا �إلى �س� ٍؤال �آخر :هل يفكر الإن�سان بعقله �أم بقلبه؟ �صحيح
�أن هناك �إن�سان ًا عاطفي ًا و�إن�سان ًا عقالني ًا ولكن لنطرح هذه الآية�« .أَ َف َل ْم
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 ،»46وهذه الآي��ة تو�ضح �أن القلب هو حمط تفكري الإن�سان ولي�س
العقل لأنه مل يقل �سبحانه وتعالى :لهم �أدمغة يعقلون بها ،بل قال
عذبي جراح الرشود
ٍ
قلوب يعقلون بها والأمثلة على ذلك كثرية ،فال�ضمري موقعه القلب
ومن هنا نقول ال نقتل �ضمرينا لنجعله يعي�ش معنا طول العمر لكي يعلمنا الطريق
ال�صحيح ،فنحن من دون �ضمري كاجل�سد بال روح لي�س لدينا �شخ�ص يدلنا �إلى
الطريق ال�صحيح ،رمبا ت�ستغربون من قول «ال نقتل �ضمرينا» كيف نقتل ال�ضمري؟
ال�ضمري هو �إن�سان ي�صاحبنا �أينما نذهب يف هذه احلياة ،كيف نقتله؟ الإجابة
عندما يكون لديك �صديق دائم ًا ين�صحك و�أنت ال ت�سمع ن�صائحه فمن الطبيعي هذا
ال�صديق لن ين�صحك جمدد ًا لأنه يعرف مهما تكلم لن ت�سمع الن�صيحة وهذا املثال
ينطبق �أي�ض ًا على ال�ضمري لأن ال�ضمري يعي�ش على الكالم والن�صح ف�إذا مل يتكلم مات
ال�ضمري ومن هنا نحن نقتله ،فهرول �إلى ال�ضمري وحاوره قبل �أن يرحل وبعدها لن
ٌ
�صدق جيد ك�ضمري.
جتد لك
ويف النهاية نقول« :عندما يغيب ال�ضمري يغيب الإن�سان ،وعندما يتواجد ال�ضمري
يكون هناك �إن�سان».

