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واسطات الشعب أخطر
من واسطات الحكومة

من البديهي �أن مفهوم الوا�سطة ينطبق على
�صاحب املن�صب والنفوذ الذي ي�ستغل نفوذه
خلدمة نف�سه و�أق��رب��ائ��ه على ح�ساب الوطن
وال�شعب ،وحتى لو كان امل�ستفيدون من هذه
الوا�سطة هم جزء من ال�شعب ف�إنهم ال يكونون
م�ستحقني ملا ح�صلوا عليه من مميزات كوظيفة
معينة �أو �أي �أمر �آخر ,لأنهم ح�صلوا عليها ب�سبب
قرابتهم من فالن �أو عالن ولي�س عن ا�ستحقاق،
ولكن ا�سمحوا يل �أن �أقلب املفاهيم يف هذه
املرة امل�س�ؤولية
حمل ال�شعب هذه
املقالة و�أُ ّ
ّ
ً
كاملة  ..فال�شعب «من زاوية �أخرى» هو الذي
يتو�سط للمر�شحني ويو�صلهم للمجل�س ويفتح
لهم �أبواب امل�صالح اخلا�صة.
لقد اعتاد ال�شعب الكويتي على انتقاد احلكومة
وكيفية اختيارها لوزرائها باملحا�ص�صة بد ًال
من اخلربة وكذلك تعيينها للوظائف الإ�رشافية
باملح�سوبيات بد ًال من الكفاءة و�أي�ض ًا قبول
الطلبة ال�ضباط عن طريق «الكوتة» ب��د ًال من
انطباق ال����شروط املطلوبة على املتقدمني
للكليات الع�سكرية و�أي�����ض � ًا على �إر���س��ال
املتمار�ضني للعالج ال�سياحي ف��ق��ط ,لأن
النائب فالن قد تو�سط لهم بد ًال من املر�ضى
احلقيقيني ،ول��و �أردت �أن �أت��ط��رق جلميع
�أوج��ه الوا�سطة ملا �أ�سعفتني هذه الأ�سطر،
وامل�ؤ�سف يف املو�ضوع �أن ال�شعب ينتقد
احلكومة وين�سى نف�سه لذلك �أردت �أن �أذكره
ّ
يولى عليكم» ,فمجل�س
ب�أنه «كما تكونوا
الأمة هو امل�ؤ�س�سة التي ي�شارك من خاللها
ال�شعب القيادة ال�سيا�سية باتخاذ القرار
ور�سم م�ستقبل البلد ,لكننا مع الأ�سف نتعامل
مع هذه امل�ؤ�س�سة بطريقة خاطئة وبدائية,
ً
تارة مبجل�س
�سمي
وهذا ما نتج عنه جمل�س ّ
املناديب وتارة �أخرى مبجل�س املعازيب وال
�أعلم ماذا �سيكون امل�سمى املنا�سب للمجل�س
القادم ! يف حني �أن��ه يجب علينا �أن ن�شارك
ب�صنع جمل�س للأمة قادر على �إدارة �ش�ؤون البلد
وانتزاع حقوق النا�س من احلكومة ،وهنا نت�أكد
من �أن كل �أمر �سلبي مير به البلد ويعاين منه
ال�شعب هو من �صنع ال�شعب نف�سه ،فعندما
ترى احلكومة �أن املجل�س الذي من املفرت�ض �أن
يت�صدى لها وينتزع منها حقوق النا�س قد انبطح
حتت جناحها ف�إنه ملن الطبيعي حينها �أال تلتفت
ملطالب ال�شعب وم�شاكله ,لأن هدفها �سيكون يف
هذه احلالة هو �إر�ضاء النواب ببع�ض املعامالت
والتعيينات و�أي�ض ًا املناق�صات بد ًال من �إر�ضاء
ال�شعب ،ومن هذا املنطلق �أ�صبح لزام ًا علينا
وقبل �أن نطالب ال�سلطة بحكومة تكنوقراط
�أن نطالب ال�شعب باختيار نواب قادرين على
مقاومة املال ال�سيا�سي وم�شتقاته.
�إننا �إذا مل نتمكن من �إي�صال املر�شح الذي مي ّثلنا
ويطالب بحقوقنا ملجل�س الأمة ,فهذا معناه �أننا
ويعمر جيبه اخلا�ص ويف
�أو�صلنا من يخدم نف�سه
ّ
هذه احلالة نكون قد �أ�صبحنا الو�سطاء الذين
فتحنا �أبواب التك�سب لهذا املر�شح والتي يخدم
بها �أقاربه وكذلك فتحنا له �أبواب املناق�صات
واملزارع وال�شاليهات واحليازات ،هكذا يتعامل
النواب مع �أ�صوات ال�شعب� ،إما �أمانة يحملونها
على عاتقهم و�إما وا�سطة يرتزقون منها ،لذلك
يجب على الناخبني �أال يهتموا كثري ًا بوعود
املر�شحني و�شعاراتهم الرنّ انة التي يرددونها
�أثناء فرتة االنتخابات والتي �أ�صبحت جميعها
�شعارات م�ستهلكة ,بل عليهم �أن يراقبوا �أداء
النواب بعد و�صولهم لقاعة عبدالله ال�سامل,
وما �إذا كانوا قد ترجموا وعودهم االنتخابية
لأفعال �أم انهم قاموا ب�إغالق �أبوابهم بوجه
النا�س.
�أيها ال�شعب املنكوب  ..مل ُيوجد املجل�س وال
النائب � اّإل خلدمتكم وحتقيق مطالبكم ،ولي�س
ليمتطي النائب ظهوركم ويحقق �أهدافه على
ح�سابكم ،ف�إن مل يكن قد حقق ما تنتظرون,
فبكل ب�ساطة «ا�ستبدلوه» ،ف�إنه ملن اخلط�أ �أن
نرى نواب ًا ال زالوا موجودين يف املجل�س منذ
نر لهم اجناز ًا
عهد «فرعون» ,وحتى الآن مل َ
ُيذكر  ..والر�أي لكم.

عبدالعزيز خريبط
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على شنو زيادة الرسوم

نعم كبيرة للرئيس السيسي
تهدى الأمور ب�أهل الر�أي ما �صلحت
فان تولت فباال�رشار تنقاد
واليوم اجد ان هذا البيت من ال�شعر
ق��د وج��ب ذك��ره و�أ���ص��ب��ح االق��ت��داء به
فر�ض عني على كل م�رصي يحب بالده
وي�سعى مع اخلريين من ابناء الكنانة
الأح��رار لبناء ما تهدم من �رصح م�رص
منذ العام  2011يف ظل التخبط الهمجي
الذي اطلق عليه ظلما وجورا بالربيع
العربي ,وهو �صيف قائ�ض ال خري فيه
للبالد والعباد وب�صفتي �أحد ابناء هذه
الأمة العربية التي هي خري �أمة �أخرجت
للنا�س ي�أمرون باملعروف وينهون عن
املنكر ويخافون يوما عذابه �سعري
ومنظره مهيب وكل العيون �شاخ�صة
لله �سبحانه وتعالى كل ينتظر كتابه,
�أ�س�أله �سبحانه �أن يجعلنا من �أهل اليمني
اللهم �آمني.
وبهذه املنا�سبة ا�ستعر�ض ب�شكل �رسيع
الإجن��ازات التي حتققت منذ ان تولى
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي مقاليد
احلكم يف م�رص العروبة والتاريخ لن�ضع
معا النقاط على احلروف ولي�شهد العامل
كله �أن ال�شعب امل�رصي قوي ومتما�سك
ال تغلبه ال�شائعات وال تك�رسه الفنت
مهما عال نباح من يكره م�رص ويحقد

على الوافدين يا وزير الصحة؟

على الأمة العربية� ,أقول لأهلي وبني
�أمتى �أهل م�رص الكرام التفوا حول ابنكم
زعيم الأمة العربية الرجل املتوا�ضع
الذي كلكم ت�شهدون له بالنزاهة ونظافة
اليد ونقاء ال�ضمري و�صفاء النية و�أكاد
�أجزم ب�أنكم جميعا �سوف ت�صوتون بنعم
للتعديل الد�ستوري نعم كبرية ت�صم اذان
كل من يعادي م�رص العروبة والتاريخ
نعم كبرية تخر�س كل من يتفوه بكلمة
�أو ح��رف �سوء على م�رص و�أه��ل م�رص
نعم نقولها ب�إميان �صادق ب�أن فخامة
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي هو رجل
ال�ساعة والرجل الأهم يف هذه املحدثات
الغريبة التي حتيط بنا وكلمة �صادق
من القلب موجهة ال��ى مقام الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي ال��ذي غري م�سار
امل�ؤامرة اخلبيثة التي دبرت بليل وقلب
الليل نهارا و�سطعت على يده الكرمية
�شم�س الأمل للأمة العربية و�سارت بنا
قافلته اخلريه نحو ال�صالح والفالح ب�أن
يتحمل قدره ويتحمل ثقل م�شاكلنا عليه
وي�ستمر يف حكم م�رص الى ما �شاء الله
فهذه �إرادة الأمة� ,أيها الزعيم فال ترد
رجاءنا حفظك ووفقك الله و�سدد للخري
م�سعاك اللهم احفظ م�رص و�شعبها من كل
مكروه اللهم �أمني .

�أ�صدر وزير ال�صحة ال�شيخ الدكتور با�سل
ال�صباح قرارا وزاريا بتعديل قيمة مراجعة
احلوادث وامل�ست�شفيات للمقيمني امل�شمولني
بنظام ال�ضمان ال�صحي بالزيادة الى 10
دنانري بدال من 5دنانري التي كانت مقررة
يف عام  ، 2017وقد �أو�ضح وزير ال�صحة
�أن هذه الزيادة ت�أتي لتخفيف العبء عن
�أق�سام احلوادث بامل�ست�شفيات وما تعانيه
من تكد�س وازدح��ام ،ولرغبة ال��وزارة يف
قيام املر�ضى مبراجعة مراكز الرعاية
ال�صحية التابعني لها ،واال�ستفادة مما
تقدمه من خدمات ورعاية �صحية �أولية قبل
توجههم للم�ست�شفى التابعني لها  ،الأمر
الذي يجعلنا نت�ساءل عن حقيقة املو�ضوع
�أنت من �صجك يا معايل وزير ال�صحة..؟!
على �شنو الزيادة ؟ و�أي �أولوية و�أي خدمات
ورعاية تتحدث عنها؟
يا معايل وزير ال�صحة جاء يف الت�رصيح
الذي ن�رش تو�ضيح ًا للزيادة من �أجل تخفيف
العبء عن �أق�سام احلوادث بامل�ست�شفيات
عفوا
وما تعانيه من تكد�س وازدح���ام..
ً
امل��راج��ع لق�سم احل���وادث ه��و مري�ض �أم
زائر؟ وهل املطلوب يف ظل هذه ال�سيا�سة
اجلديدة �أن تت�ضاعف احل��االت وتتدهور
و�أن يالقي املقيم حتفه �أف�ضل من �أن يراجع
�أق�سام امل�ست�شفيات؟! و�أين �سنذهب مع هذه
ال�سيا�سات اجلديدة والقرارات الع�شوائية
يف املركز الإن�ساين العاملي؟!
مثل هذا القرار ال ميكن �أن يكون هذا تو�ضيحه
فمن غري املعقول  ،ولي�س مقبوال �أن نتعذر
ونقبل مثل هذا القرار لتخفيف من مراجعة
املر�ضى املقيمني بزيادة الر�سوم وبر�سالة
و�صورة وا�ضحة نفهم من خاللها عدم الرغبة
يف تقدمي �أي خدمات ورعاية طبية و�صحية
عالجية للمقيمني وذلك ب�سبب ال�ضغوطات
الكثرية من �أكرث من جهة الأم��ر الذي نريد
و�ضوحا يف �إعالن
�أن يكون الوزير فيه �أكرث
ً
ع��دم الرغبة يف تقدمي خدمات طبية من
وزارة ال�صحة للمقيمني لكي يتفهم املقيم
ه��ذه الإج���راءات ال�سنوية التي ال نعرف
لها مر�سى وال حدود مع موجات التك�سب
والإجن���ازات الوهمية التي من املفرت�ض
تقدما
�أن تتجاوز الر�سوم �إلى مرحلة �أكرث
ً
���ضرا و�إن�����س��ان��ي��ة ،و�أن ت��ك��ون هناك
وحت�
ً
درا�سات وخدمات ت�ستحق هذه الزيادة،
فالقرار لي�س م�س�ألة ما يطلبه االخ��وة
�أع�ضاء جمل�س الأمة كحل للتك�سب وبع�ض
العن�رصيني �أ�صحاب امل�صالح ،و�إمنا قرارا
على م�ستوى دولة يرافقه �أبعاد وت�أثري على
م�ستوى دول لها عالقة مبواطنيها  ،ومثل
هذا القرار �سيكون م�ساحة حوار لت�صاعد
وتبادل االتهامات يف ارتفاع وت�أثري العن�رصية
التي امتدت �إلى الر�سوم على املر�ضى ،ومن
يتقبل مثل هذه الر�سوم �أعتقد �سيطبق يف
قادم الأيام قرار يلزم املواطنني �أي�ضا بدفع
الر�سوم �أ�سوة بقبول مثل هذه الزيادات غري
املعقولة على الوافدين الذي يدفعون ر�سوما
لل�ضمان ال�صحي الذي ال يغطي �شيئا يف وزارة
ال�صحة ..فلماذا يدفع املقيم ر�سوم ال�ضمان
ال�صحي �إذا كانت هناك زيادات �أخرى ال تغط
يف وزارة ال�صحة؟!
ما نريده هو �أن يراجع معايل وزير ال�صحة
نف�سه يف مثل هذا القرار الذي يتطلب مراعاة
اجلانب الإن�ساين قبل فكرة تطبيق زيادة
الر�سوم وال�سري على مثل هذا النهج والتوجه
ك��ل ع��ام عند نق�ص ال��ك��ادر الطبي وتدين
اخلدمات العالجية وال�صحية ،والأدوية غري
املتوفرة!

وجهة نظر

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

أنواع المواالة
امل��واالة هي كلمة مهمة وخطرية يف
تف�سريها ومعناها احلقيقي وقد قيل
�إن امل��وايل �سمي مواليا من طاعته
و�إخال�صه جلهة معينة ،وهناك �أنواع
للمواالة فهناك امل���واالة لأ�شخا�ص
وهناك مواالة لأحزاب ،وهناك مواالة
لتنظيمات دينية �سيا�سية وتنظيمات
�سيا�سية جت��اري��ة وه��ن��اك م���واالة
حلكومات وهناك «مواالة لوطن» ،وكل
هذه املواالة �أ�سا�سها م�صالح �شخ�صية �أو
تنظيمية تعود على �أفرادها بامل�صالح
املعنوية واملادية �أو جهل �إلى فهم
مبادئ وحقيقة امل��واالة و�أهميتها يف
احلياة.مما يدفع الكثري من النا�س يف
االنخراط يف تنظيمات �سيا�سية خمتلفة
من �أجل م�صالح �شخ�صية �ضيقة« ،عدا
املواالة للوطن» فهي اهم و�أ�رشف �أنواع
امل��واالة ،ومتبعو هذه امل��واالة ينبع
من حبهم لوطنهم وعلو �ش�أنه فماذا
لدينا نحن يف الكويت؟ ان املتتبع
للمواالة يف الكويت يرى �أن معظم �أفراد
املجتمع مواالتهم لتنظيمات دينية
�سيا�سية �أو جتارية �سيا�سية �أو قبلية
�أو فئوية والقلة الذين وال�ؤهم للوطن
وحبه ون�رصته وهذه املالحظة �سببها
ان��ح��دار م�ستوى الرتبية والتعليم
وانحرافه عن �أهدافه فخلق حالة من
ع��دم االنتماء للوطن بل للتنظيمات

مواقع

املختلفة من داخلية وخارجية وهذا
يجعلنا ن�سري يف هذا النهج ال�سلبي
وعدم التفكري يف ا�صالحه وو�ضع مبادئ
�أ�سا�سية لتعظيم املواطنة وحب الوطن
يف مناهج الرتبية والتعليم وهو
الأ�سا�س املطلوب واملرجو مل�صالح
و مل�ستقبل املواطن وانعكا�سه على
الوطن انها م�شكلة عظيمة يجب على
النخبة و�أ�صحاب القرار التفكري فيها
والبدء يف و�ضع �أ�س�س لتعديل امل�سار
اخلطر وال�ضار على املجتمع ،وجعل
امل��واالة فقط للوطن وهو الأ�صل يف
معظم املجتمعات .ان الرتبية والتعليم
ال�سليم املبني على رفع �ش�أن الوطن يف
املناهج التعليمية وبث روح الن�شيد
الوطني وح��ث امل��واط��ن على درا�سة
الد�ستور تعليم ًا وتطبيق ًا خللق حالة
طبيعية ومريحة ومطلوبة للم�ستقبل،
فقد ان االوان لأ�صحاب القرار التفكري
اجلدي لإ�صالح امل�سار وتنمية الوالء
حلب الوطن والتغني به وهو من الأمور
املهمة مل�ستقبل �أفراد املجتمع وعلو
�سمو الوطن.
انها �رصخة نابعة من حب هذا الوطن
الذي مل يق�رص يف عطائه لكل مواطنيه
فيجب على الكافة العمل لدعم ذلك
ملا فيه خري وحب ومواالة هذا الوطن
الطيب .والله امل�ستعان.

رؤى كويتية

خالد الحمد

د.عبدالحميد المحيمد

khaledalhamad64@gmail.com

@ abd_h_as

«الداخلية» والمشروع الوطني و«التطبيقي»
من الوفاء قول كلمة نتوجه بها �إلى الأخت
ن��ادي��ة ن��دوم مدير ادارة املعاهد ومراكز
التدريب الأهلية يف الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب � ،صاحبة امل�رشوع
الوطني واملنطلق من ر�سالة ح�رضة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد قائد الإن�سانية،
وكذلك لتعزيز اال�ستقرار والأمن والعمل من �أجل
م�صلحة الوطن وحماربة �أفكار التطرف ودعم
الطاقات ال�شبابية وذلك من خالل امل�رشوع
التطوعي وهو ان�شاء معهد حكومي لإعادة
ت�أهيل ال�سجناء و�إعادة ادماجهم يف املجتمع
والذي تقدمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة
الأوق��اف وال�ش�ؤون اال�سالمية .والغر�ض من
امل�رشوع هو م�ساعدة ال�سجناء لي�صبحوا
عن�رصا فعاال يف خدمة املجتمع و�إعادة ت�أهيل
ال�سجناء وح�صولهم على م�ؤهالت درا�سية حتى
يت�سنى لهم احل�صول على وظيفة منا�سبة لذا
فهم بحاجة الى برامج توعوية للنزالء ملنع
ارتكابهم للجرائم .وتوفريفر�ص عمل لهم بعد

انق�ضاء مدة العقوبة فيعترب هذا امل�رشوع
حقيقة من �أبرز امل�شاريع التي قدمتها الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،حيث
يوفر التعليم املهني لل�سجناء �أثناء مت�ضية
فرتة العقوبة يف ال�سجن وتطبيقا ملبد�أ الإ�صالح
والت�أهيل ،وكذلك ح�صولهم يف الوقت نف�سه
على م�ؤهل درا�سي يوفر لهم فر�ص العمل
بعد مت�ضيتهم م��دة العقوبة فكل ال�شكر
والتقديرل�صاحبة هذه الفكرة الإن�سانية
الأخ��ت نادية ندوم وكذلك ال�شكر مو�صول
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
واملتمثلة يف الأخ الدكتور علي امل�ضف وكلنا
�أمال يف وزارة الداخلية واملتمثلة يف ال�سيد
معايل الوزيرال�شيخ علي اجلراح على دعم
هذا امل�رشوع ال�شبابي الوطني الراقي وكذلك
�أملنا يف �أن ينال الدعم من الديوان الأمريي
لنعيد ت�أهيل هذه الفئة من ال�شباب حتى يتم
دجمهم يف املجتمع مرة �أخرى وتتمكن الدولةً
من اال�ستفادة من قدراتهم وخرباتهم  ،والله
ويل التوفيق.

رسالة إلى شاب
هذه تغريدات عفوية ان�سابت من بني �أنامليدعوت
الله �أن تبلغ من فيه بقية من خري ،وفيه �ضمري
حي ي�أنف املع�صية وي�ألف الطاعة .وجهتها �إلى
ال�شباب يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
الر�سالة الأولى:
انتق ع��ذب الكالم واكتب ما ت�ؤجر عليه واقبل
ِ
الن�صيحة وابحث عن احلكمة واحذر الي�أ�س وا�ستعن
بالله وال تعجز.
الر�سالة الثانية
اعلم �أن ما تختفي خلفه من م�سميات و�ألقاب ال يخفى
على من يعلم ال�رس و�أخفى ،ف�أح�سن يف ال�رس والعلن
واحذر خامتة ال�سوء وبطالن العمل.
الر�سالة الثالثة
اتق الله يف �أعرا�ض امل�سلمني وال تتبع عوراتهم،
ِ
قال �صلى الله عليه و�سلم« :لي�س منا من َخ َّبب امر�أة
على زوجها»،�أي خدعها و�أغواها لتهجر زوجها.
الر�سالة الرابعة
ال تتالعب مب�شاعر الآخرين وال تتمادى يف خداعهم
وال تن�رش ما تندم عليه يوم القيامة ،وتذكر ظلمة
القرب وهول املوقف وطول احل�ساب.

الر�سالة اخلام�سة
اطلب احلالل يعينك الله عليه ويبارك لك فيه،
واح��ذر التنقيب عن احل��رام يبتليك الله بق�سوة
القلب ،وبادر بالتوبة قبل الندامة.
الر�سالة ال�ساد�سة
عامل التوا�صل االجتماعي بيتك وفيه اخوانك
و�أخ��وات��ك ،فالذي ال تر�ضاه يف بيتك وال تقبله
لأخواتك واخوانك ال تر�ضه لبنات امل�سلمني.
الر�سالة ال�سابعة
قبل �أن تنهار �صحتك ويفنى �شبابكا�سلك طريقك �إلى
الله ففيه جناتك وحياتك الباقية ،فبادر قبل �أن
تقول:«ياليتني قدمت حلياتي».
الر�سالة الثامنة
لي�س هناك من ب�رش بال ذنوب «�سوى الأنبياء»فاعلم
�أن باب التوبة مفتوح فبادر بنف�ض غبار الت�سويف
مت�رضعا.
وادخل حمراب الطاعة باك ًيا
ً
الر�سالة التا�سعة
دعني �أهم�س يف �أُذن��ك هم�سة ؛ كل لذة يف احلرام
هناك ما يعو�ضك عنها يف احلالل فابتغ ما �أباح الله
واترك �سبل ال�شيطان.

