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د. محمد علي الهرفي 

ذعار الرشيدي

سعد عطية الحربي

طاغية الشام.. 
اقتربت النهاية!

»الصحة« تستثمر 
في البورصة!

الشارع يترقب

تابعت كلمة مندوب سورية في األمم املتحدة بشار اجلعفري 
وهو يحاول – يائسا - تبرير املجازر التي يرتكبها »معلمه« 
بشار األسد في أنحاء سورية – عامة - وفي حي بابا عمرو 

في حمص – خاصة - وكان دفاعه عن هذه املجازر وعن نظام 
بلده وكأنه رسالة احتضار أخيرة أو تقدمي شهادة وفاة ألسوأ 

نظام قمعي توارثه االبن عن أبيه ولم يرد اهلل له االستمرار 
فكانت هذه الثورة الشعبية املباركة التي جاءت إلزالة هذا 

النظام.
اجلعفري مازال متشبثا بأقوال سادته في دمشق، فليس 

هناك ثورة شعبية عن اإلطالق، وإمنا مجرد عصابات مسلحة 
حملت السالح إلحداث الفوضى في حمص وبعض املناطق 

األخرى وألن حكومته مسؤولة عن أمن شعبها فهي ال تقوم 
إال بواجبها األخالقي والطبيعي الذي تفعله كل دول العالم - 

كما يزعم!
ومن أجل ذلك فاجلعفري - عاتب وبشدة- على »صديقه« 
بان كي مون الذي وصف أحداث حمص بـ»املروعة«، فهذا 

الصديق أخذ معلومات من مصادر غير موثوقة لفقها أعداء 
سورية وكأن هذا »الصديق« صبي ال يفقه ما يقول!

وال أدري هل سيعتب »اجلعفري« على الصحافيني واألطباء 
ووسائل اإلعالم التي حتدثت عن املذابح الهائلة التي شاهدوها 

ترتكب بأيدي وحوش نظامه في حمص؟ وهل سيعتب على 
دول عربية وأجنبية تعرف بدقة حقيقة ما يرتكبه نظامه 
من قتل وجتويع وتشريد لعشرات اآلالف من املواطنني 

السوريني؟!
كيف يفسر اجلعفري كل تقارير منظمات العفو الدولية 

وحقوق اإلنسان، التي تتحدث عن الوضع اإلنساني املأسوي 
في حمص وغيرها؟ وكيف سيبرر منع سلطات بالده لهذه 

املنظمات من ممارسة دورها اإلنساني في إنقاذ املصابني 
وإطعام اجلوعى وتأمني الضروريات لكل الذين حاصرهم 

نظامه املتوحش؟! كيف سيبرر قصف طائرات سيده 
للمواطنني في الرسنت وغيرها؟!

اجلعفري مازال يتحدث بلغة خشبية عتيقة ما عادت تقنع 
أحدا، وما أظنه هو مقتنع مبا يقول! ومع أنه حاول أكثر من 

مرة استجداء صديقه بان كي مون لكي يقف مع الشعب 
السوري - بحسب مفهومه - كما استجدى احلضور ليكونوا 
مع قيادته خاصة أنها قامت بإصالحات كثيرة وجادة لكنه لم 
يفلح في إقناع أحد ألن رائحة الكذب كانت تفوح مع كل كلمة 

يتلفظها.
الشعب السوري يتعرض إلبادة جماعية، وهذا الوضع 

يتطلب أفعاال عاجلة إلنقاذ هذا الشعب املسكني، فاألقوال 
التي سمعناها في األمم املتحدة ال تشبع جائعا وال تعيد 

احلياة مليت! وفي اعتقادي أن تسليح املقاومة ومتويلها هو 
احلل األمثل فمن حق السوريني أن يدافعوا عن أنفسهم بكل 
الوسائل املمكنة، ومن واجب العرب أن يقفوا معهم باألفعال 

واألقوال.
وزراء خارجية دول اخلليج اجتمعوا من أجل سورية واألمل 
أن يتمخض هذا االجتماع عن فعل يحقق للسوريني أمنهم 

وينقذهم من مجازر نظامهم املستبد.
اجلعفري في كلمته املطولة قدم شهادة وفاة لنظامه 

البائس، فالنظام الذي يفتك يوميا باملئات من شعبه ال ميكنه 
االستمرار في احلياة، وشواهد التاريخ تؤكد ذلك.

يقول عالء األسواني أحد 
أشهر الروائيين العرب اليوم 

والذي اليزال يعمل طبيبا 
»أعمل في مستشفيين 

يقعان قبالة بعضهما، األول 
مستشفى خاص.. ليس 

معجزة.. ولكنه مستشفى، 
والثاني مستشفى عام ولكنه 

ببساطة ليس بمستشفى«، 
بهذا السرد المختصر الذي 

قدمه األسواني في ندوة أقامها 
في بروكسل حيث حل ضيف 

شرف على معرض الكتاب 
هناك، اختصر األسواني 
مشكلة القطاعين الخاص 

والعام بل لخصها من واقع 
حياتي نعيشه جميعا في 

الدول العربية، فالمستشفيات 
الخاصة.. مستشفيات ولكنها 

ليست معجزة أو حتى 
حقيقية، وأما المستشفيات 

الحكومية فليست بأكثر 
من شكل يشبه المستشفى 
ويلجأ لها الفقراء عادة ألنه 

الخيار الوحيد الذي تركته لهم 
حكومتهم. في الكويت والتي 
تعتبر من بين أغنى 15 دولة 
في العالم، األمر ليس ببعيد 
عن وصف األسواني، رغم 
انه يفترض ان يكون لدينا 

أفضل نظام طبي وصحي في 
المنطقة بأسرها، ولكن هذا لم 

يحدث، أفهم أن يكون البون 
شاسعا بين الخاص والعام 

في مصر، ولكن ال يمكن أن 
أفهم ال أنا وال مليون شخص 
كيف يكون البون شاسعا بين 
المستشفيات الخاصة والعامة 

في الكويت، رغم ان الدولة 
تصرف الماليين؟! هل يعلم 

أحدكم كم تبلغ ميزانية وزارة 
الصحة؟! في العام الحالي تبلغ 

مليارا و200 مليون دينار، 
وأما العام القادم فستكون 

1.6 مليار دينار بزيادة )400 
مليون دينار(، لن أسأل عن 

تفصيلية هذه المليارات، ولكن 
هذه المليارات لم تمنحني 

كمواطن مستشفى محترما 
واحدا، ولم تقدم خدمات 

توازي المليارات التي ندفعها 
من جيوبنا الخاصة )مالنا 

العام(، فالمواعيد باألشهر، 
والمستشفيات تعاني أكثر من 
المرضى الذين يلجأون إليها، 

ونصيحتي لوزارة الصحة 
التي لم تتعدل احوالها منذ 20 

عاما ان تقوم باقتطاع جزء 
من هذه الميزانية »الخيالية«، 
بما اننا سنخسرها في نهاية 
السنة المالية دون أي تحسن 

ملحوظ، وتستثمرها لنا 
في البورصة، أو على األقل 

تستثمرها في مستشفى 
خاص، أو حتى في مدينة 
ماله، أي مشروع ال يهم، 

المهم انه على األقل سيحقق 
عائدا وهذا أفضل مليون مرة 
من ضياع مليار وآخر وثالث 

ورابع طوال تلك السنوات 
والخدمات ذاتها لم تتغير، بل 

ان األدوية أصبحت أقل فاعلية 
)ربعنا يحبون الرخص(.

توضيح الواضح: ميزانية وزارة 
الصحة للعام 2011 – 2012 
كانت مليارا و200 مليون 

دينار كويتي، نصفها تقريبا 
ذهب للرواتب، أي انها تدفع 

شهريا 47 مليون دينار 
لموظفيها، ولو قلنا ان 

متوسط راتب موظف الصحة 
2000 دينار، فهذا يعني ان 

عدد موظفي الوزارة 23 ألف 
موظف تقريبا، معقولة؟! 23 

ألف موظف، والمريض ال 
يستطيع الحصول على موعد 
إال بعد أشهر؟  ! »ما هو وحدة 
من الثنتين« إما ان الميزانية 
غلط بغلط، أو ان االدارة في 

وزارة الصحة فاشلة!

يترقب رجل الشارع قبل المتابعين السياسيين أداء نواب 
األمة في الفصل التشريعي الحالي، وبسبب علم النواب 

وخصوصا نواب الغالبية بأنهم تحت مجهر الشارع عكفت 
تلك الغالبية على عقد االجتماعات، االجتماع تلو اآلخر وهذا 
على حد قولهم للوقوف على متطلبات المرحلة الحالية التي 
تتطلب االتفاق على ألولويات حتى ال تتشتت الجهود، وهذا 

ما كان عندما أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد 
الدالل عن االتفاق على 28 أولوية وفتح الملفات العالقة من 

المجلس السابق كقوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة 
المالية التي سيكون إقرارها المدخل الطبيعي لإلصالح 

السياسي الذي بدوره يحد من الفساد وااللتفات الى الجانب 
التشريعي المختص بسير عجلة التنمية المتوقف منذ أمد 

بعيد.
وإذا ما عرجنا الى الجانب التشريعي نجد ان كتلة الغالبية 

التي باألساس مكونة من مجموعة كتل لها رؤى خاصة بها، 
فذهب البعض الى المناداة بالموضوع القديم الجديد بتعديل 

المادة الثانية من الدستور، وذهب آخرون الى المطالبة 
بصرف راتب لربة البيت وأعيد كذلك موضوع القروض بين 

إسقاطها أو االكتفاء بالتكفل بفوائدها وأصبحت األولويات 
فجأة مشاريع لدغدغة مشاعر المواطنين والتخدير لنسيان 

الوعود إبان الحمالت االنتخابية التي كانت منصبة على 
التنمية والمشاريع التي تخدم جميع شرائح المجتمع 

كالتعليم والصحة واإلسكان أو حتى الزحام الذي وصل 
مداه في وقتنا الحالي. وحتى ال نذكر نصف الحقيقة، 

يتحتم علي أال أبخس حق النواب سواء الغالبية او األقلية 
التي تحولت الى المعارضة حاليا بتبنيهم مشاريع قوانين 
على الصعيد األمني واإلنساني كقضية البدون أو الصعيد 

الحقوقي كاستقالل القضاء ومخاصمة القضاء وكذلك ال 
ننسى طبيا باالتجاه الى انشاء مدن طبية وكذلك مشروع 
القانون الذي أصبح إقراره ضرورة ملحة والمختص بنبذ 

الكراهية والوحدة الوطنية.
إذا كانت النية لدى الغالبية البرلمانية اإلصالح والعمل 

على تحقيق شعار كويت المستقبل فذلك يحتاج الى العمل 
الدؤوب البعيد عن المصالح اآلنية وتغليب المصلحة العامة 
على الخاصة، ومراعاة ووضع القسم أمام عين النائب بكل 
خطوة يخطوها ويضع في قرارة نفسه ان الشعب مثلما 
حملوهم على أكتافهم وأوصلهم الى البرلمان لن يرحمهم 

عندما يحنثون بقسمهم ووعودهم يطويها النسيان.

احلرف 29وجهة نظر

الصافي

باسل الجاسر

د.ناصر بهبهاني

محمد هالل الخالدي

أغلبية السرية 
والديكتاتورية 
واإلقصاء 
وال تعاون

الطالب يقرر!

الكويت بعيون 
زائر بريطاني 

أقلية األمس صارت أغلبية اليوم ومازالت 
تسمي نفسها معارضة وهذا ال يتسق 

مع معنى مصطلح املعارضة، فاملعارضة 
هي األقلية، ولكن األغلبية ال يتوافق في 
الوقت نفسه أن تسمي نفسها معارضة 
ولكن عندنا كل شيء »ماشي« املهم ان 

هذه األغلبية كانت ترفع شعار الشفافية 
دائما وأبدا وكانت ترفض أي جلسة 
سرية مهما كان نوع املوضوع ألن 

الشعب يجب أن يرى ويراقب، إال أنها 
ومبجرد أن صارت أغلبية حتولت إلضفاء 
السرية على كل أمورها فاألوليات أقروها 

بسرية بل وخارج املجلس، واملقترحات 
يناقشونها ويتفقون عليها أيضا خارج 

املجلس ويأتون بها جاهزة للمجلس 
إلقرارها في قاعة عبداهلل السالم، كل هذا 

بعيدا عن احلكومة ونواب األقلية! وقد 
اطلعت على بعض هذه املقترحات العجيبة 

الغريبة ومنها اقتراحان لتشكيل جلنتني 
للتحقيق في »اإليداعات والتحويالت«، 
ووفق الالئحة، وما استقر عليه العمل 
في مجلس األمة حيال طلبات تشكيل 

جلان التحقيق هو أن يقدم طلب لتشكيل 
جلنة حتقيق حول أمر معني وجترى 
املناقشة، وعلى ضوء اقتناع املجلس 

يوافق أو يرفض وفي حال املوافقة حتدد 
صالحيات اللجنة وعدد أعضائها وبعد 

ذلك جتتمع اللجنة وتنتخب رئيسها 
ومقررها وما شابه.

بيد أن أغلبية اليوم تقدم طلب تشكيل 
جلنة التحقيق بعد مناقشته خارج املجلس 
وتأتي بالطلب وقد حددت فيه صالحيات 

اللجنة وأسماء أعضائها بل ورئيسها 
)ولم يفصحوا هل متت انتخابات أم مت 

االختيار بالتزكية( واملطلوب من املجلس 
إقرار االقتراح كما جاء، هكذا وبعيدا عن 

قاعة عبداهلل السالم وما بها من أقلية 
وحكومة بل وبعيدا عن رقابة ونظر 

الشعب الكويتي ولو كان هناك مخرج 
بالدستور ألقروا اللجنتني حيث كتبوا 

االقتراحني بالسرية ذاتها التي حلت مكان 
الشفافية التي كانوا يطالبون بها عندما 

كانوا أقلية!
كما أن تعيني النائبني مسلم البراك 

وفيصل املسلم رئيسني للجنتني وهما 
على قناعاتهما املعلنة بأن هناك راشيا 
ومرتشيا وحتويالت قد تلقي بظالل 

من الشك والريبة بتوجيه التحقيق نحو 
قناعاتهما.

وواقع األمر ان ما جرى يؤكد مبا ال يدع 
مجاال للشك أن هذه األغلبية لديها روح 
وقرار ديكتاتوري طغى على تظاهرهم 

مبظهر الذي يقبل املناقشة وهم يضيقون 
بها بل ويكرهون أن يناقشهم احد ولو 

كان القرار بيدهم من خالل األغلبية 
التي ميلكون.. وظهر مما جرى نفس 

إقصائي غريب لم نشهد له مثيال طوال 
مسيرتنا الدميوقراطية فقد أقصوا 

األقلية عن اللجنتني وحرموها حتى من 
حق الترشح للعضوية فيهما، كما أن 

هذه الوقائع أثبتت أنهم ضربوا بعرض 
احلائط مقتضى املادة 50 من الدستور 
التي تفرض التعاون بني السلطات فهم 

يطبخون اللجان ويحددون اختصاصاتها 
وأعضاءها ورؤساءها بعيدا عن احلكومة 

وحقها في إبداء رأيها والتحاور حوله.
وفي اخلتام أقول لألغلبية عليكم بقليل 

من التواضع واالتساق مع ما كنتم 
تطالبون به عندما كنتم أقلية واحتووا 
األقلية وال تفرضوا عليها وتقصوها 
فبإمكانها أن تعكر عليكم فوزكم فإن 

قررت استخدام ممارساتكم التي 
مارستموها باأليام اخلوالي فإنها تستطيع 
على األقل حل املجلس فلو قررت أن تقدم 

في كل جلسة استجوابا لسمو الرئيس 
وتطالب مبناقشته بصورة علنية ولن 
تستطيعوا منعهم عندها فإن احلكومة 

سترحل.. احتووهم وأعطوهم حقهم على 
األقل بالترشح لهاتني اللجنتني والقرار 

بالنهاية متلكه األغلبية.. فمن تواضع هلل 
رفعه، فهل من مدكر؟!

اعتدنا أن نواجه أي مشكلة، بإلقاء اللوم 
أوال على الوزير أو الوزارة مباشرة، 

هكذا.. بكل بساطة دون أن نكلف 
أنفسنا عناء البحث عن جذورها أو 

التفكير في أسبابها على األقل.
ومن هذه املشاكل تلك املتعلقة بالتربية 

ووضع الطلبة وعالقتهم مبدارسهم 
وآلية تعاملهم وتفاعلهم مع العملية 

التربوية، فمثال على صعيد االلتزام 
بالدوام، نالحظ أن الطلبة هم من يقرر 

شكل الغياب في العطل الرسمية، وقسم 
كبير منهم ال يلتزم بالدوام الرسمي 
في األيام التي تسبق العطلة أو التي 

تليها، حيث بات الطلبة هم من يرسم 
على مزاجه شكل اإلجازة، واألقسى 

من ذلك أن بعض الطلبة يقومون بذلك 
بإيعاز من بعض املعلمني ليستفيدوا 

بدورهم من العطلة، ويجعلوا من الطلبة 
أداة لتنفيذ هذا االستجمام! ويجري كل 

ذلك بتساهل من اإلدارة، حيث نفاجأ 
بنسبة حضور متدنية للغاية مما يقلل 

من األيام املخصصة للدراسة القليلة 
أساسا.

وهذه الظاهرة جندها على نطاق أضيق 
في املدارس اخلاصة والتي أصبح 
الكثير يلجأ إليها لضمان مستوى 

تعليم متميز ألبنائه، فإذا كان أول شيء 
يتعلمه الطالب في حياته الدراسية هو 

عدم االلتزام بالدراسة واحلضور، 
فماذا نتوقع منه بعد التخرج وااللتحاق 
بالعمل؟ وهو ما نالحظه اليوم لألسف، 

حيث ترافق هذه الظاهرة أبناءنا إلى 
اإلدارات احلكومية التي غالبا ما جندها 

خالية من موظفيها قبل وبعد نهاية 

اإلجازة مباشرة.
املأزق هنا يقع فيه امللتزمون من الطلبة 

ومن أولياء أمورهم، فبعض أولياء 
األمور يضطر إلى إعادة أبنائه لكون 
املدرسة أصبحت فارغة لعدم وجود 
طلبة قرروا الغياب، وإذا كان والبد، 

فاإلدارة تقوم بتجميع كل الطلبة 
املداومني في فصلني وال يتم تدريسهم.

لذلك فإن املطلوب اآلن، وضع نظام 
تلتزم به وزارة التربية بإلزام الدوام 

املدرسي وتطبيق إجراءات حاسمة ضد 
الغياب غير املبرر، وعدم التساهل مع 

الطلبة أو املعلمني غير امللتزمني، وللحد 
من ظاهرة تواطؤ بعض املعلمني، حبذا 

لو تصدر وزارة التربية قرارا يلزم 
هؤالء املعلمني بالدوام والتواجد، حتى 

لو قرر الطالب كلهم الغياب!

قبل أيام زار الكويت أحد األصدقاء 
البريطانيني، كان قد أمضى قبلها شهرا 

كامال في اإلمارات. ورغم أن احلديث 
بيننا كان ضاحكا وممتعا، إال أنه أيضا 

كان مؤسفا ومؤملا ومحزنا، كان يتحدث 
عن دبي وأبوظبي بكل ما فيهما من 

جمال وبهاء وحسن تنظيم، يصف دبي 
بإعجاب بشوارعها النظيفة ومبانيها 

الشاهقة وطلتها اجلميلة وكأنها نيويورك، 
ويتحدث بانبهار عن أبوظبي بأصالتها 

وشموخها وتطورها السريع، ثم يتحدث 
بكل أسف عن الكويت مبا فيها من جمود 

وفوضى وفساد، فصاحبي من مواليد 
الكويت أصال، يعرفها كما يعرف أبناءه، 

عاش فيها 40 عاما قبل أن يغادرها مع من 
غادر بعد التحرير. 

يقول لي بحزن: الكويت جميلة واحلياة 
فيها رائعة، لكن مشكلتها الفوضى التي 

تالحظها في كل مكان، فتشعر مبجرد 
اخلروج من املنزل بغياب القانون 

واستهتار الناس بالنظم، سواء كانوا 
مواطنني أو وافدين. قلت له: تتحدث هكذا 

مع أنك سكنت في الساملية وتنقلت في 
أجمل مناطق الكويت فقط، فماذا كنت 

ستقول لو ذهبت إلى جليب الشيوخ أو 
خيطان أو اجلهراء أو غيرها من املناطق 

»املضروبة«؟!
يحكي لي باستغراب شديد، قائال: ذهبت 
ألتبرع بالدم، وأقسم باهلل أنهم رفضوا 

ألنه ليس لدي إقامة، يكمل بأنني حاولت 
معهم ألكثر من ربع ساعة أن أقنعهم 

بأن يسمحوا لي بالتبرع بالدم، ال أريد 
شيئا، فقط أريد أن أتبرع بالدم ولم 

يسمحوا لي. ويقسم أيضا أنه دخل مع 
ابنه إلى أحد املجمعات وأراد أن يلعب 

بلياردو، فطلب منه العامل بطاقة مدنية. 

يتحدث باستغراب وحسرة ويقول: لم 
أتوقف عن متابعة أخبار الكويت منذ 

أن خرجت منها، كنت أقرأ قبل سنوات 
عن مشروع حتويل الكويت ملركز 

مالي وجتاري وعن إعادة اإلعمار وعن 
املشاريع وكنت أعتقد أنني حني أزور 

الكويت لن أعرفها، كنت أتوقع أن أشاهد 
مدينة تشبه ما يرسمه املخرجون في 
أفالم هوليوود في أفالمهم اخليالية، 
ثم باألخير يطلبون بطاقة مدنية من 

أجل لعبة وإقامة من أجل التبرع بالدم 
والناس يسيرون في الشوارع بسيارات 

وكأنهم ميشون بجمال في الصحراء، 
بال قانون وال نظم يقول صاحبي: 

الكويت بلد طارد ال يرحب باآلخرين، 
مغلق بشكل غريب على عكس اإلمارات 
التي تشعر فيها بالضيافة منذ وصولك 

للمطار. 
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