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»ورقة وقلم«
كثر احلديث في الدواوين 

هذه األيام عما يجب أن 
يكون من األولويات لدى 

احلكومة، وأن تباشر العمل 
به فورا ودون تأخير، من 
خالل خطة عمل تضعها 

على مدى السنوات اخلمس 
املقبلة، وهو ما يستوجب 
اإلمساك بـ »ورقة وقلم« 
لرصد املشاكل التي تقلق 

املواطن الكويتي والتي 
أصبحت هموما يعاني منها 

أغلب الناس، وكان مما سجل 
القلم:

 وضع خطة مبرمجة 
وفلسفة جديدة تشترك فيها 
جميع الوزارات و»احملافظني« 

و»املختارين« من أجل 
إيجاد آلية خلدمة املواطن 

واجللوس على »طاولة 
مستديرة« لبحث املشاكل 

العالقة والتي حتتاج الى 
سرعة البت فيها، وإنشاء 

فروع للوزارات في كل 
محافظة »نظام الالمركزية« 

أو مجمع يتم فيه إنهاء 
جميع املعامالت التي تهم 
املواطن في تلك احملافظة 
دون احلاجة الى الذهاب 

ألي مكان آخر ويكون هذا 
الفريق من سكان احملافظة، 

على أن يكون للمحافظ دور 
مميز في هذا األمر، وأن 

يؤدي دوره املنوط به ويكون 
حلقة الوصل بني املواطنني 

والهيئات احلكومية، وأن 
تعمل هذه الوزارات املصغرة 
من خالل فريق له صالحيات 

واسعة وتفويضه مبا يراه 
مناسبا دون احلاجة الى أخذ 

موافقة الوزير في التوقيع 
على أي أمر، فالناس كرهت 
»الروتني احلكومي«، والعمل 
على استقاللية كل محافظة 

من خالل دعمها وابراز دور 
املنافسة بني احملافظات، 

وال مينع من االستفادة من 
خبرات الدول التي سبقتنا 

في هذا املجال واالطالع عن 
كثب ملا قاموا به من أمور 

أدت الى راحة مواطنيها.
النظر وبجدية لهموم 

الشباب وما يعانيه من فراغ 
قاتل وضرورة احتوائه من 

خالل االستعانة بأفضل 
املتخصصني لوضع برامج 
مفيدة لهم، وإنشاء مراكز 

خاصة بهم، واالستفادة من 
جميع الساحات الترابية 

املنتشرة في عرض البالد 
وطولها، وحتويلها الى 

مالعب عشبية وتزويدها 
بجميع وسائل الراحة، 
والتركيز على الرياضة 

بشكل كبير جدا.
إبراز أهمية العمل التطوعي 

في كل محافظة وغرس 
مفهوم املواطنة احلقة لدى 

الشباب وعمل دورات 
تأهيلية من أجل خدمة الوطن 
من خالل تخصص كل فريق 

تطوعي في أي مجال من 
املجاالت ذات العالقة املباشرة 
خلدمة املواطنني واالستفادة 
منهم وقت احلاجة، وإشراك 

أبناء احملافظة في العمل 
التكافلي بتقدمي جميع أنواع 

املساعدات، فأهل الكويت 
مستعدون خلدمة اخوانهم 

اصحاب احلاجة.
إنشاء محاكم مصغرة 
لقضايا املرور واجلنح 
البسيطة، وحل مشاكل 

العزاب في املناطق السكنية، 
وإنشاء فروع للجامعات 

والكليات في كل محافظة 
لتسهيل األمور على الطالب 

وووووو من األمور التي 
يسهل حلها اذا ماكانت 

النوايا صادقة، وهي صادقة 
بإذن اهلل، ولكن حتتاج الى 

همة وعزم واتخاذ قرار 
سريع من أجل رفاهية 
الشعب الكويتي وهو 

يستاهل كل خير، فهل 
يجدي نفعا »الورقة والقلم« 
حلل بعض مشاكلنا، أمتنى 

ذلك.
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saadbinalharbi@gmail.com
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لطيفة الفودري

سعد عطية الحربي

دالي محمد الخمسان

عزيزي القارئ، حياتك وما أنت 
عليه اآلن هو قرارات سابقه اتخذتها 
بإرادتك، ومستقبلك وما سيئول إليه 

أمرك هو تخطيط وقرارات حالية 
تتخذها بعد االتكال على اهلل. التغيير 
نحو األفضل عملية شاقة وتخطيط 
مدروس بعناية إمنا ليس مستحيال، 

امتلك نفسك وقدها نحو التغيير مبا 
يرضي اهلل ستجده تعالى قد بارك 

خطواتك وتفتحت لك أبواب لم تكن 
تتخيلها.

احلرية ان متلك نفسك وهواها
قد نفسك تقد أمة.. اصنع نفسك 

تصنع أمة
وثق متاما بعد ذلك أنه رب همة أحيت 

أمة
نعم لو تأمل الواحد منا قليال لوجد 

أنه مؤمن بالتغيير بل يتمنى أن يتغير 
وأن يغير وكم منى نفسه أن يكون 

ذا شأن وصاحب مكانة رفيعة، ولكنه 
في واقع احلال يجد نفسه أنه ال 

يتقدم بل رمبا يتأخر.
احلياة من حولنا معضالت وكبد 

وهذه سنة أقرها اهلل إمنا املتميز هو 
من يستفيد من كل موقف مير عليه 

ويجني ثمرات ألم التجربة، من يخزن 
لديه رصيد جتارب من اآلخرين 

قبل أن يقاسيها هو بشكل خاص 
فتنهكه وتؤذيه، هكذا تنبض بداخله 
روح صاحلة ونفس ناضجة معطاءة 
وهذا حتما ال يقاس بعمر زمني أو 
حتصيل علمي بل بذكاء االستفادة 

من التجارب احلياتية من حوله.
وإياك يا أخي أن تكون محبطا 

متخاذال ضعيفا، وال تكن باللوام، 
تلقي اللوم على هذا وذاك. بل كنت 
أنت املبادر صاحب العزمية واترك 

لك أثرا تذكر وتعرف به، رمبا 
حتتاج وقتا أو حتتاج مساعدة ال 
تتردد في طلبها فورا ممن تراه 

يستطيع مساعدتك فعال، والناس في 
االستشارة خمسة أصناف: األول 

احملبط صاحب النظرة السوداء، 
إذا قابلت هذا الصنف ابتعد عنه 
فورا، والثاني الذي ال علم عنده 
وليس لديه استعداد أن يقدم لك 

شيئا، وهذا أيضا اتركه وال تخاف 
فال يأتي منه ضرر، والثالث الذي 
يقول لك هذا جيد هذا حسن دون 

أن يقدم أكثر من هذه الكلمات، هذا 
الصنف حتتاجه حينما تكون قد 

اتخذت القرار، والرابع الذي يفرح لك. 
يدعو لك ويغدق عليك كلمات التأثير 
واإليجابي، هذا حتتاجه عند احلاجة 

إلى التشجيع واالستمرار، واخلامس 
واألخير من الصنف النادر هو ذلك 

الشخص الذي يفرح باقتراحك 
ويشجعك ولكنه يعطيك أفكارا جديدة 

ويطور فكرتك ومينحك فرصا أكبر 
للتفكير واالبتكار، ابحث عن هذا 

الصنف فستجده حتما.
أيها القارئ املبدع املتميز كن أنت 

التغيير الذي تريده.

يطل علينا موضوع فرض ضريبة 
األفراد مرة أخرى، ولكن هذه 

املرة باختفاء املزعجني للحكومة 
في مجلس األمة، مما يشير إلى 
قدومه ال محالة خصوصا لدى 

تغليفه بحجة عدم االعتماد على 
مصدر يتيم للدخل واالجتاه 

نحو تنويع املصادر، والعمل على 
ترشيد الصرف احلكومي وترشيد 
اإلنفاق، ولألمانة وجهة نظر سليمة 

إذا ما أخذناها على الورق الذي ال 
يسمن وال يغني من جوع ونتجه 

إلى احلقيقة حتى نفهم ما وراء تلك 
الضريبة.

في البداية السبب الرئيسي لفرض 
الضريبة في أي بلد بالعالم هو 

حتسني اخلدمات العامة كالصحة 
والتعليم واإلسكان وشبكة الطرق 
وغيرها من اخلدمات التي حتتاج 
إلى مبالغ ضخمة إلنشائها، لذلك 
يتم اللجوء إلى الضريبة لتنوع 

وسائل الدخل وزيادتها ملساعدة 
الدولة في النهوض بها، ولكن 

األمر بالكويت يختلف متاما عن 
فلسفة الدول الضريبية، فعندما 

نذكر على سبيل املثال التعليم جند 
أن الدولة ترصد ميزانية ضخمة 

للتعليم سنويا والنتيجة كما يعرف 

القاصي والداني.
وقس هذا املثل على جميع اخلدمات 

لنصل إلى حقيقة املشكلة باإلدارة 
التي ال حتسن صرف األموال 

باالجتاه الصحيح، فدول ال تعتبر من 
الدول املتقدمة وميزانياتها هزيلة ال 
تصل إلى نصف ما تصرفه الدولة 
على التعليم، فمثال تفوقنا مبراحل 

تايوان وغيرها من الدول اآلسيوية، 
فاملشكلة مشكلة إدارة باملقام األول 
إذا لم يكن األوحد والتي حتتاج إلى 

حل، أما ضريبة الدخل التي أصبحت 
شماعة التخبط اإلداري فأصبحت 

قدمية ال تنطوي على أصغر مواطن.

من األمور املهمة في حياة 
اإلنسان التحلي باألخالق الكرمية 
واملعاشرة الطيبة وحتكيم العقل 

في كل األمور، و»احللم« وهو 
ضبط النفس عند الغضب والصبر 

على األذى، عن غير ضعف وال 
عجز ابتغاء وجه اهلل تعالى. قال 
اللغوي ابن فارس: احللم خالف 

الطيش، وقال اجلوهري احللم 
)بالكسر( وهو األناة والعقل 

ونقيض السفه.
قال ابن حبّان رحمه اهلل تعالى: 

»احللم أجمل ما يكون من املقتدر 
على االنتقام، وهو يشتمل على 

املعرفة والصبر واألناة والتثبت، 
ومن يتصف به يكون عظيم 

الشأن، رفيع املكان، محمود األجر، 
مرضي الفعل، ومن أجل نفاسته 

تسمى اهلل به فسمّي حليما«، 
روضة العقالء )ص 308(.

ولكن لألسف الشديد ان الكثير 
من أبنائنا وإخواننا الشباب يغلق 
جهازه العقلي عن تلك األمور وال 

يتحلى باحللم والعقل وحسن 
التصرف ويقدم على أفعال شنيعة 

وجرائم خطيرة يدفع ثمنها غاليا 
من حريته وسالمته ويندم عليها 

أشد الندم.

لذا يجب التحلي باحللم ومعاملة 
الناس معاملة حسنة، وكذلك يجب 

التسامح في بعض األمور وال 
يجب التصعيد لكل حدث ولو كان 
بسيطا والشواهد كثيرة، والعاقل 

من اتعظ بغيره وحفظ نفسه 
وحكم جهازه العقلي وجعله دائما 

فعاال وليس مغلقا وقدميا.
قيل »بحسن اخللق يستطيع 

اإلنسان ان يعيش مع أخيه 
اإلنسان، وبها يستأنس به، وعدمي 
األخالق ال ميكن أن يألف ويؤلف، 

بل النفوس مشمئزة منه ومن 
قربه، مبغضة له، مباعدة عنه.

كن أنت التغيير

على من؟

اجلهاز مغلق

ومضات فكرية

مجرد رؤية

انتظارات

األسرة هي املكون األول للدول والنواة األولى لتكوين 
املجتمعات، لذا احلكومات حتاول جاهدة احملافظة على 

النظام األسري.
ونحن في الكويت ولألسف الشديد احلكومات تدمر 

هذا الكيان األسري بشتى الطرق أولها: إدخال األسرة 
الكويتية في ديون متراكمة ال تنتهي حتى املوت بنظام 

البنوك والقروض العجيبة والغريبة واالستهالكية.
ثانيا: إرهاق األسر باألسعار املرتفعة وغير املنضبطة 

والتي اخترقت كل األسقف العالية.
ثالثا: فقدت األسرة األمن واألمان بسبب ضعف تطبيق 

القانون واحملاباة في التطبيق.
رابعا: ارتفاع تكاليف املعيشة على أرباب األسر بسبب 

وجود األبناء دون وظائف مما يحمل رب األسرة 
مصاريف جديدة.

خامسا: فقد األسر األمان والطمأنينة على أبنائهم 
بسبب عدم وجود جامعات تستوعبهم بعد الثانوية.

سادسا: حتمل األسرة تكاليف العالج في املستشفيات 
اخلاصة وفي اخلارج بسبب سوء اخلدمات الصحية 

وتدخل الواسطة في العالج باخلارج.
سابعا: التخبط السياسي فرق األسر بني مؤيد 

ومعارض وأصبحت األسر عبارة عن أسر سياسية 
وتهتم بالشأن السياسي أكثر من الشؤون األخرى.

والكثير من املشاكل التي تعانيها األسر في الكويت مما 
يوحي للمطلع على الشأن العام بأن الدولة غير قادرة 

على احملافظة على هذه النواة املهمة وهي األسرة.
لذلك هل تستطيع األسرة أن تتحمل كل هذه الضغوط 

احلياتية دون تدخل احلكومة حلل الكثير منها والتي 
ال تستطيع األسر أن تساهم في حلها، أم ستتراكم 

املشاكل على األسرة الكويتية ويبدأ عصر االنحالل 
والتفكك األسري فتتحول الكويت بنظامها األسري 

املتني إلى أسرة متفككة وغير مترابطة مما يدفع 
بالشباب إلى العزوف عن الزواج وتزداد نسبة الطالق 

والكثير من املترتبات على هذا اإلهمال من احلكومة 
لألسرة الكويتية.

وأخيرا أيها السادة الكرام: لم يبق لنا في الكويت إال 
النظام األسري فال تتهاونوا فيه فتنهار الدولة بانهيار 

األسرة.

نعود ونستكمل ما يهم املواطن من حقوق دستورية، 
فعندما يتفحص املواطن الوضع التعليمي سيجد نفسه 
بني سندان احلكومة ومطرقة التجار، وبالدستور جند 

أن املادة 13 تتضمن أن التعليم ركن أساسي تكفله 
الدولة وترعاه.

عندما نشاهد الواقع سنجد اجلامعات واملدارس 
اخلاصة يتم إنشاؤها خالل مدة قصيرة واجلامعات 

احلكومية تطول مدة إنشائها، السؤال: هل عرقلة بناء 
اجلامعات واملدارس احلكومية مفتعل مثال ملصلحة 

البعض؟ 
إن التعليم احلكومي يصعب املناهج مما يجعل أولياء 

األمور يلجأون إلى الدروس اخلصوصية التي ترهقهم 
وجند بعض املدارس تقوم بوضع طلبات ليس لها 

مبرر مما يجعل أولياء األمور يضطرون إلى إدخال 
أبنائهم في املدارس اخلاصة جلودة التعليم ويتحملون 

تكاليف طائلة، فهي مدفوعة إن لم تكن للمدارس 
اخلاصة فستذهب للمدرسني اخلصوصيني، ولم 

جند قرارات صارمة مبعاقبة املدرسني اخلصوصيني 
ومنعهم، وألن من مصلحتهم عدم إعطاء املادة 

باملدارس بالشكل املطلوب.
وبعد ذلك جند رفع نسبة القبول باجلامعة احلكومية 

لعدم توافر املقاعد مما يضطر املواطن للذهاب 
للجامعات اخلاصة ليقع حتت مطرقة التجار أو 

يرسلهم للدراسة باخلارج على حسابه ويتكبد أمواال ال 
حصر لها. وباملقابل جند من يتم ابتعاثهم بالواسطة.

ومن املفارقة اننا جند الدولة بحاجة جلميع 
التخصصات ومتنع البعثات عن البعض وتأتي 
بالوافدين لسد حاجتها في اجلهات احلكومية.

وجند الطالب الذي يتم ابتعاثه يقع في دوامة بعض 
املكاتب الثقافية بالسفارات لصرف مستحقاته التي 

ال ترقى إلى مستوى االرتفاع العاملي لألسعار وجند 
بعض املكاتب الثقافية تعني وافدين ال يحسنون معاملة 

املواطن مما يجعل بعض الطلبة يلجأون إلى سفارات 
دول خليجية حلسن املعاملة وهذا ما مت مع أحد 

األشخاص املقربني.
ولو نظرنا للمادة  26: ال يولّى األجانب الوظائف العامة 

إال في األحوال التي يبينها القانون.
هذا الكالم نتمنى أن يشرحه لنا ديوان اخلدمة املدنية، 
حيث جند طابور انتظار تعيني املواطنني يزداد، بينما 
الوافدون يزدادون بالوظائف العامة، أين تطبيق قرار 

تكويت الوظائف، وفي املقابل جند بعض الشركات 
والبنوك تقوم بتسريح املواطنني والدولة تقدم لهم 

اخلدمات واملناقصات ولم جند قانونا مينعهم.. 
وللحديث بقية إن شاء اهلل.

baderal3losh@hotmail.com
@baderal3looosh

n.alalimi@live.com

بدر محمد العلوش

ناصر العليمي

األسرة الكويتية

املواطن بني سندان 
احلكومة ومطرقة التجار )2(

املجهر

خفايا ساطعة

 @dhari_almutairi
م.ضاري محسن المطيري

صاحب الباطل إذا أعيته احلجة 
والبيان والبرهان أمام صاحب 

احلق ركن إلى الصراخ والسباب 
واللمز، إمامه في ذلك املنافقون 

الذين أعيتهم صواعق آيات القرآن 
الكرمي التي يتلوها صاحب البيان 

وجوامع الكلم، نبينا محمد ژ 
بأن ركنوا إلى الصراخ بدال من 

مقارعة احلجة باحلجة، قال تعالى 
حكاية عنهم: )وقال الذين كفروا 

ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون( فالدعوة السلفية، 

دعوة الكتاب والسنّة بفهم السلف، 

دعوة أهل السنة واجلماعة، مورس 
عليها أصناف األلقاب املنفرة من 

خصومها، كالنواصب، واملجسمة، 
واحلشوية، والوهابية، واجلامية.

وال غرابة في ذلك، فإمامهم محمد 
ژ قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن 

ومجنون، لكن احملزن أن تصدر 
هذه األلقاب ممن ينتسب ألهل 

السنّة، كتسمية خصومهم بجماعة 
»طاعة ولي األمر«، أو جماعة 

»السمع والطاعة«، أو جماعة »وإن 
أخذ مالك وجلد ظهرك«، وكلها 

تسمية تشم منها االستهزاء بشعائر 

اإلسالم، مما قد يصل بصاحبها إلى 
الكفر.

ختاما، البعض يظن مخطئا أن ملز 
السلفيني باملرجئة لقب جديد أحدثه 
التكفيريون أو اخلوارج اجلدد هذه 

األيام، فها هو اإلمام أحمد يقول: 
»أما اخلوارج فإنهم يسمون أهل 
السنّة واجلماعة مرجئة، وكذبت 

اخلوارج في قولهم، بل هم املرجئة، 
يزعمون أنهم على إميان وحق دون 
الناس ومن خالفهم كفار«، إذن فمنذ 

أكثر من 1000 سنة والتكفيريون 
يتهمون السلفيني باإلرجاء.

السلفيون 
واإلرجاء

رياح التفاؤل


