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السياسة هي »فن املمكن« ومن املمكن بل واملؤكد أن باستطاعة 
ممتهني السياس���ة عندنا التفكير بص���ورة صحيحة جدا في 
مصلحة بلدهم وأبناء مجتمعهم، وبكل بس���اطة وسهولة ذلك 
يك���ون بابتعادهم، وعلى األقل لدور انعقاد واحد فقط ال غير، 
عن التفكير في مصاحلهم الش���خصية الضيقة والتفكير فقط 
ألج���ل كل ما يفيد ه���ذا البلد ابتداء من ه���ذا االنعقاد اجلديد 
ملجلس األمة، فغاية أمانينا كمواطنني هي رؤية عمل سياسي 
جّدي ومفيد، أساسه نظرة حقيقية وواقعية ومنطقية لألمور 
واألولويات، خاصة من قبل هؤالء الذين طاملا ش���غلوا كثيرا 
من أوقات االنعقادات الس���ابقة في األمور الثانوية والفوضى 
السياسية وقضايا بيزنطية ال تشابه إال محاربة طواحني الهواء 

بسيف خشبي بائس!
إن معنى االبتعاد عن األمور الثانوية هو االبتعاد أثناء كل 
أيام دور االنعق���اد احلالي اجلديد عن املتاجرة مجددا بقضايا 
ُحس���مت بالتصويت الدميوقراطي كقانون اخلصخصة، وعن 
املتاجرة بقضايا أوجدت ألجلها أقوى وأفضل احللول وأعدلها 
مثل صندوق املتعثرين، واألهم من ذلك هو وضع التناحر احلزبي 
والطائفي والقبلي والفئوي جانبا وبعيدا جدا عن النقاش���ات 
العامة، فالكويت ال تتحم���ل مزايدات ومهاترات وتناحر أكثر 
مما تفرجنا عليه في الس���نوات القريبة املاضية، والتي كانت 

عواقبها وخيمة وسلبية جدا على البلد واملجتمع!
ه���ذه األيام كل دول العالم على مفترق طريق والكويت من 
هذا العالم وأمامها خياران ال ثالث لهما إما اللحاق مبن تقدموا 
وتطوروا أو مجاراتهم وإما س���قوط وبقاء أبدي في مستنقع 
التخلف اآلسن، هذا املستنقع الرهيب واملخيف الذي لم تستطع 
دول كثيرة اخل���روج منه، خصوصا في املنطقة العربية رغم 
امتالك تلك الدول إلمكانيات بشرية هائلة أو إمكانيات اقتصادية 

أكثر هوال!
يا نواب األمة نريدكم جميعا رجال دولة حقيقيني وواقعيني 
جدا »ال تتغير« ش���خصياتكم أمام كاميرات وس���ائل اإلعالم 
فيتحول بعضكم الى أش���رس اخللق ض���د بلده الكويت، فهل 

سنشاهدكم هذه املّرة غير؟!
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

نريده »انعقادًا« نظيفًا ومفيدًا!

رؤية

لطامل���ا حلمت في طفولتي أن أجد مصب���اح عالء الدين أو 
خامت سليمان ومبسحات خفيفة ومتكررة على أي منهما، يظهر 
العفريت ليقول كلماته الشهيرة »شبيك.. لبيك.. عبدك وبني 
إيديك« منتظرا طلباتي ليحققها في احلال، الغريب أن هذا احللم 
استمر معي من الطفولة للمراهقة ومنها للنضج والرجولة، مع 
األخذ في االعتبار اختالف أحالم كل مرحلة ومتطلباتها، ففي 
الطفولة كانت األحالم ال تتجاوز الذهاب في التو واحلال ملدينة 
املالهي أو حديقة احليوان، بينما كانت أحالم املراهقة أن تقع 
سعاد حسني أو نادية لطفي أو مرمي فخر الدين وغيرهن من 
جميالت الشاشة في غرامي لدرجة جتعلني أمّل من مالحقتهن 
لي وإحلاحهن في طلب لقائي فأضطر لالس���تعانة بالعفريت 
مرة أخرى ليخلصني منهن! ولكن أحالم لقاء العفريت أخذت 
منحى آخر وأشكاال سياسية، واقتصادية واجتماعية متنوعة 

في مرحلة النضج والرجولة. 
كنت من القالئ���ل احملظوظني الذين قابلوا عفريتا اعتباريا 
في أحالم يقظتهم دون احلاج���ة ملصباح عالء الدين أو خامت 
سليمان، ولكن الغريب أن هذا العفريت االعتباري لم يعطني 
فرصة ألطلب أو أسأل، ولكنه أجاب على العديد من التساؤالت 
التي تدور بخاطري وتؤرق تفكيري، فقد قال لي العفريت: للحلم 
حدود مشروعة قد تتجاوزها الرغبات املكبوتة بالتصريح أو 
التلميح، والعفريت وإن خرج���ت قدراته عن املألوف وخرق 
بعضها النواميس املتعارف عليها في عالم اإلنسان إال أنها في 
الواقع محدودة خصوصا في ظل عدد من الرغبات البش���رية 

التي تعجز عن حتقيقها جموع اجلن وإن اجتمعت.
وأضاف العفريت: يحلم بعضكم بأن تؤيد املعارضة احلكومة 
في مواقف كثيرة وتختلف معها في مواقف أكثر في ظل أرضية 
مش���تركة تتمثل في حب الوطن، احلرص على الصالح العام 
ومحاربة الفساد وأن يستمعا لبعضهما البعض دون تشكيك 

في الذمم والطعن في النوايا.
ومنكم من يحلم بحياة دميوقراطية شفافة يكون الصندوق 
االنتخابي فيها الوس���يلة الوحيدة للوص���ول إلى البرملان أو 
املناصب القيادية. ومنكم من يتمنى أن تتجاوز التنمية العبارات 
اإلنش���ائية واألفكار املنمقة إلى واقع يشعر به املواطن وحياة 
طبيعية يتناس���ب فيها دخل الفرد م���ع نفقاته ومياه نظيفة 
بال جراثيم، وكهرب���اء ال تنقطع مرات ومرات على مدار اليوم 

الواحد.
وأكم���ل: يحلم آخرون بأن يروا الفاس���دين ولصوص املال 
العام خلف القضبان في محاكمة عادلة تردع كل من تس���ول 
له نفس���ه العبث مبقدرات الشعوب، ويأمل آخرون أن تختفي 
أمراضنا االجتماعية من واس���طة ورش���وة وتنفيع وأن يتم 
اختيار القياديني وفق معايير الكفاءة والنزاهة وليس لعالقة 
بفالن أو نسب لعالن، إال أن الطريف أن البعض يتمنى فوز أحد 
املنتخبات العربي���ة بكأس العالم فهل يعقل أن يجرؤ عفريت 
مهما كانت قدرته على حتقيق مثل هذه الطلبات التي ال تعكس 

قراءة مستنيرة للواقع.
يا س���ادة تغيير الواقع يحتاج جلهود، كفاح، ثقافة ورغبة 

في التطوير وليس لعفريت يخرج من مصباح أو خامت.
osamadeyab@hotmail.com

أسامة دياب

هكذا قال العفريت

مالمح

الصحة قبل الخصخصة!

سعود الطويح

خطوات

هناك مثل إجنليزي قدمي يقول »أعطني 
صح���ة وخذ ثروتي«، وعندن���ا أعتقد أن 
االخوان في وزارة الصحة أخذوا هذا املثل 
اإلجنليزي ش���عارا للمرحلة اجلديدة مع 
تغيير تام في املعني، حيث أصبح »أعطنا 
صحتك وثروتك ونعطيك املرض واأللم«، 
وتأكيدا على ذلك الهروب الكبير للمواطنني 
العيادات  إلى  من املستشفيات احلكومية 
واملستشفيات اخلاصة لتلقي العالج والتي 
بدورها تأخذ ثروة املواطن وحتى لو أراد 
املواطن االس���تفادة من األجهزة املتطورة 
واملوجودة في املستش���فيات احلكومية 
والتي صرف���ت عليها الدولة مبالغ طائلة 
إلجراء الفحوصات واألشعة الدقيقة وذلك 
لتقليل التكلفة في القطاع اخلاص وقصرها 
على العالج فق���ط دون حتمل مصاريف 
الفحوصات وغيرها، إال أن املواطن يفاجأ بأن 
املواعيد لدى املستشفيات احلكومية حتتاج 
إلى أش���هر طويلة وكأن املرض سينتظر 
املواعيد احلكومية ولن يتطور، واملستفيد 
الوحيد من هذه األجهزة املتطورة هم العمالة 
الواف���دة أو من ميتلك ڤيتامني »واو«، هذا 
بخالف األخطاء الطبية واالزدحام الشديد 
للمراجعني وعدم النظافة وأعطال التكييف 
خالل الصيف وغيرها الكثير من السلبيات 
املوجودة باملستشفيات احلكومية والتي 
ت���ؤدى في النهاية إلى ه���روب املواطنني 

للمستشفيات اخلاصة.
كما أن الفساد املوجود في املستشفيات 
احلكومية ينس���حب على بعض اإلدارات 
واألقسام، فمثال إدارة العالج باخلارج تتعامل 
مع املرضى وفق إستراتيجية غريبة يغلب 
عليها الطابع السياسي وليس اإلنساني، 
فال يستطيع املواطن املستحق للعالج أن 
يحصل على حقه دون أن يكون لديه ڤيتامني 
»واو«، وحتى هذا الڤيتامني له أنواع، فهناك 
»واو« احلكوم���ي و»واو« املعارض، فإن 
الڤيتامني حكوميا يستطيع صاحبه  كان 
السفر وحتى وان كان للنقاهة، أما إذا كان 
معارضا فال يستطيع السفر وحتى وان كان 
مريضا بالقلب أو السرطان، على الرغم من 
وجود قانون مينحهم أولوية السفر، وكذلك 
مرضى العقم الذين عانوا الكثير من تلك 
اإلدارة والتي ألغت عالجهم باخلارج بحجة 
توافره بالداخل عن طريق املستش���فيات 
اخلاصة، وحتمل الدولة التكاليف، ورغم 
وجود شبهة التنفيع إال أن املرضى ينتظرون 
ومنذ فترة طويلة ولم يحصلوا علي تلك 

الوعود الزائفة.
وهناك شكاوى كثيرة من بعض املوظفني 
والعاملني لدى وزارة الصحة واملتطلعني 
الستكمال دراستهم، حيث أصبحت الوزارة 
حجر عثرة أمام حتصيلهم العلمي من خالل 
الش���روط التعجيزية وهذا أيضا يضاف 

إلجنازات وزارة املرض وليست الصحة.
Soud2002-@live.com 

رغ���م كل الصراع���ات 
كل  ورغ���م  السياس���ية، 
النظر  اختالفات وجه���ات 
البرملانية واحلكومية، ورغم 
كل الفنت الطائفية واإلعالمية، 
فإن الكويت باقية، والوحدة 
الوطنية ب���ني أبنائها دوما 
الدول  س���اطعة في عيون 

األخرى، هذا ما رأيته ب���أم عيني في عيون اآلخرين 
عند زيارتنا إلى سراييڤو.

القصة بدأت عندما اجتمعت شخصيات كويتية من 
مختلف االنتماءات، سواء من أبناء األسرة أو السياسيني 
وأصحاب الفكر والثقافة واالقتصاديني وأهل اإلعالم، 
في طائرة واحدة لتحملنا إلى سراييڤو حلضور الدورة 
ال� 12 جلائزة البابطني لإلبداع الشعري، وهنا تناسى 
اجلميع م���ا بينهم من اختالفات ف���ي وجهات النظر 

وتذكروا شيئا واحدا فقط هو »الكويت«.
ف���ي بداية زيارتي إلى س���راييڤو التقيت مع أحد 
مسؤولي األجهزة اإلعالمية اخلارجية، والتي تبحث 
دائما عن أي شيء يثير الفتنة بني أبناء الشعب الكويتي 
لتظهره على قنواتها، بل تتفنن في تصوير أي سلبيات 
موجودة في الكويت، وهي لألسف تتبع دولة شقيقة، 
ومن خالل احلديث املتبادل سألني ذلك املسؤول: كيف 
كانت الرحلة؟ ألم حتدث بها أي صراعات سياسية أو 
برملانية أو اختالف في وجهات النظر؟ وأكمل: طبعا 
كانت رحلة شاقة وفقا لألحداث التي مرت بها الكويت 

على مدى األسابيع املاضية! 
حلظتها ضحكت من كل قلبي ضحكة مدوية وقلت 
له: يا أخي الفاضل، إننا ش���عب لن يفرقنا أي شيء، 
وخير مثال على ما أقوله أننا في االحتالل الذي كانت 
مدته 7 شهور لم يفرقنا شيء، وأنت تسألني عن رحلة 

كانت مدتها 4 ساعات؟ 
فأصابته إجابتي بالدهش���ة واحلسرة، خاصة مع 
ما رآه بأم عينيه من تناغم ومحبة بني كل الكويتيني 

الرحلة  ف���ي  املش���اركني 
بجميع أطيافهم، وعندما 
رأيت الغيظ يرتسم على 
وجهه، قلت له: إن الكويت 
حضارة، فم���ع أنها دولة 
حديثة، ورغم الصعوبات 
التي واجهتها، صمدت لكي 
تتمكن من وضع اسمها بني 
الدول العظمى، فُكف عن احلديث، وانظر إلى الشاعر 
األديب عبدالعزي���ز البابطني وهو يقف بني القيادات 
السياسية والدينية والطائفية ينادي بالسالم، وانظر إلى 
من بجانبه وهو أحد أعمدة املسرح الكويتي واخلليجي 
الفنان عبدالعزيز السريع، وحتيط بهما كوكبة من أبناء 
الكويت، فهؤالء نائباتنا وكل منهن تنتمي إلى تكتل 
سياسي مختلف عن اآلخر، وها هم مفكرونا وأدباؤنا 
تخلوا عن مناصبهم السياسية والقيادية وأتوا لدعم 
الثقافة واإلبداع الشعري والفكري، وشيء واحد أذكره 
لك ولكل من يعتقد بأنه يستطيع زرع الفتنة بيننا، 
أقول لك ولهم: ال وألف ال، فالكويت باقية للكويتيني 

بجميع انتماءاتهم. 
> > >

كلمة وما تنرد: كلمة ش���كر ومحبة لكل من العم جواد 
بوخمس���ني الذي كان نعم الصديق في الس���فر لكل 
املس���افرين واملدعوين س���واء من الكوي���ت أو غير 

الكويتيني، يعطيك العافية يا »بوعماد«. 
وإلى عبدالرحمن البابط���ني نقول: كفيت ووفيت 
أنت وفريق عملك، وعس���اكم على العافية يا شباب 

الكويت. 
وكلمة شكر للش���يخ مبارك الدعيج على مواكبة 
احلدث، وكذلك لش���باب العاملني في »كونا«، وأخيرا 
كل الشكر لسفيرنا محمد اخللف وقرينته على كل ما 
قدماه للوفود، وكلمة ح���ب من أهل الكويت لكل من 

شارك في جناح هذه االحتفالية.
atach_hoti@hotmail.com

بعد مرور شهر على العام 
الدراس���ي أصبحت األس���ر 
الكويتية بصفة يومية مالصقة 
للمكتبات واألسواق الشعبية 
من أجل توفير الطلبات التي 
ال تنته���ي من قب���ل أعضاء 
التدريس���ية، فهناك  الهيئة 
مدارس يوميا لها طلب مختلف 

واملغلوب على أمره ولي األم���ر الذي يضطر للف على 
األسواق واملكتبات للبحث عن هذه الطلبات.

 قبل فتره كتبت في زاويتي عن املدارس وجاهزيتها 
وطلبت من الهيئة التدريس���ية أن تخفف الطلبات عن 
أولياء األمور قب���ل بداية العام الدراس���ي مع العلم أن 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ضد هذه الطلبات التي ترهق األسر، كما أنها خصصت 
نشاطا للطلبة في مختلف املراحل الدراسية من أجل صقل 
مواهبهم ومعرفة مدى تأثير التعليم عليهم، ومع إمياني 
بكفاءة هذه املربية الفاضلة فإنني متأكد من أنها ال تعلم 
شيئا عن هذه الطلبات لذلك استعرض بعضا منها حتى 

تعلموا إلى أين وصل التدريس في بعض املدارس:
 يطل���ب من تالميذ املرحل���ة االبتدائية إعداد بحوث 
بواقع مرتني في األسبوع، ليس من اجتهاد الطالب وإمنا 
يطلب منه البحث في النت أو مراكز خدمة الطالب، ومن 
ثم يسلم البحث إلى املعلمة بشرط أن يكون مطبوعا مع 
العلم انه ال توج���د أي فائدة للطالب، وإمنا فقط يكلف 
والديه مادي���ا ومعنويا، أمر آخر، لوحظ أيضا أن هناك 
بعض املعلمات يطلنب من الطلبة إحضار ملخصات خاصة 
باملنه���ج علما بأن هذا العمل من صمي���م عمل املعلمة، 
حيث يقوم بالش���رح الوافي واملختصر للطالب بدال من 
أن تطلب منه تلك امللخصات التي بال شك ستنهي دور 
املعلم وجتعل الطالب يعتمد على أساليب أخرى فضال 
عن ذلك هناك طلبات خاصة مبادة التربية البدنية تلزم 
الطالب أن يحضر تي شيرت يحمل رقما معينا على ظهر 
كل طالب إضافة إلى طلبات املجسمات الفلينية التي تباع 

بالشيء الفالني وكذلك الوسائل التعليمية. 

جميع ما ذكر يحدث في 
املناطق التعليمية ويحتاج 
إل���ى وقفة جادة، وأنا أعلم 
جيدا أن الوزيرة مع الطالب، 
واجلميع يشهد بذلك وخير 
شاهد على ذلك إعادة النشاط 
املدرس���ي لعم���وم الطلبة 
واقتصار وجبة اإلفطار على 
طلبة املرحلة االبتدائية، لذلك أطلب منها التشديد على 
مدي���ري املناطق التعليمية أن يخففوا من هذه الطلبات 
وايجاد آلية واضحة بدال من الطلبات العشوائية التي أرى 
أنها لن تفيد الطالب، واألمر املؤسف هو أنه عندما ُيقصر 
الطالب في إحضار الطلبات سالفة الذكر تتم معاقبته، 
لذلك البد من التنبيه على أعضاء الهيئة التدريسية جلعل 
الطالب يعتمد على نفسه سواء من خالل إعداد البحوث 
بخط يده فض���ال عن ذلك جتهيز الوس���ائل التعليمية 

بطريقته بدال من االستعانة بصديق.
> > >

احلكومة مشكورة قامت قبل فترة ووضعت في محافظة 
اجلهراء مركزا للحكومة مول، يسهل على املراجعني في 
احملافظ���ة احلصول على جمي���ع املعامالت في مختلف 
الوزارات ولكن مع األسف اخلدمة ناقصة، حيث ال يوجد 
فرع للتأمينات االجتماعية داخ���ل املركز، وكذلك إدارة 
لهيكلة القوى العاملة علما بأن معظم املراجعني يلجأون 
إلى منطق���ة الفروانية وإلى غرناط���ة حتديدا من أجل 
استخراج شهادة إلى من يهمه األمر، سواء من الهيكلة أو 
التأمينات لذلك يجب على وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري توفير جميع 
النواقص في فرع احلكومة مول باجلهراء، وإلزام بعض 
اجلهات بالتواجد أسوة باملراكز األخرى مثل مركز برج 
التحرير الذي يضم حتت جناحيه جميع أفرع وزارات 
الدولة لذلك نطلب من ابن اجلهراء د.البصيري أن يوفر 
جميع الوزارات دون اس���تثناء ف���ي مركز اجلهراء ألن 
هناك كبارا بالسن يصعب عليهم الوصول إلى التأمينات 

وجهات أخرى.

د.نرمين يوسف الحوطي

شمس الكويت تسطع 
في سماء سراييڤو

محلك سر

خالد العرافة

المدارس والحكومة 
مول بالجهراء غير

إطاللة


