
آراء
الثالثاء 29 ابريل 2014

39
E-mail: almefleh.a.a@gmail.com

Twitter: al_mefleh
عبدالوهاب أحمد المفلح

عرفت هوليوود في مدينة لوس 
أجنيليس في والية كاليفورنيا 
في الواليات املتحدة االميركية 

باستوديوهاتها السينمائية وجنومها 
العامليني، فهي تعتبر منبع األفالم 

السينمائية الضخمة، ونقطة انطالق 
اهل الفن الى النجومية.

ومن املفارقة اننا في الكويت منلك 
هوليوود خاصة بنا... ال تصنع األفالم 

السينمائية والنجوم العاملية، ولكنها 
تصنع أبطاال ورموزا من »ورق« 

يتبعها ويتبنى فكرها اآلالف... فتتم 
صناعة »األفالم« السياسية مبيزانيات 

متفاوتة... كل تيار سياسي أو 
شخصية عامة »ومدة ايده«! 

فبعد صياغة السيناريوهات املختلفة 
وتسليط األضواء »االصطناعية« على 
أبطال »من ورق«... يتفاعل الناس مع 
أحداث األفالم املنتجة، فيأخذ البعض 

أدوار »الكومبارس«، ويقوم البعض 
اآلخر مبتابعة املشاهد واألحداث 

وحتليلها...
فهم يصنعون أبطاال من ورق ومن 

ثم ميزقونهم ويرمونهم في سلة 
املهمالت! ليست هذه املشكلة !!! 

املشكلة فيمن ميّجد ورقة!
مت استبدال املبادئ الراسخة بفكر 

»أبطال من ورق« ميلون على العامة 
أفكارهم فيتبناها البعض، بل يسعى 
البعض جاهداً للمحاربة من اجل هذه 

األفكار التي قامت بتجزيء املبادئ 
بـ»سكني« املصلحة حسب املوقف 
فيضيع »املبدأ« في زحمة املصالح !

يتوافر للـ »أبطال من ورق« كل 
وسائل االتصال بالعامة... فيكون 
للكاذب منبر يلقي خطاباته دون 
أدنى شعور بالذنب ! فنجد من 

ينتقد الشخصيات العامة ليس بهدف 
اإلصالح... وإمنا بهدف ان يصبح 

شخصية عامة!
أصبح هؤالء »األبطال« سببا مباشرا 

في اخلالفات السياسية حتى أصبحت 
اخلالفات سببا في تدهور االقتصاد 

والتعليم والصحة واملجتمع ككل 
فتعدت بذلك مفهوم السياسة بدخولها 

الى البيوت كضيف غير مرحب به!

يفجرون باخلصومة ويبتعدون عن 
أصول احلوار والنقاش الهادف... مع 
العلم ان النقاش عادًة ال ينجح اال اذا 
أراد الطرفان السماع.. وتركوا احلكم 

املسبق بسوء النية.. واتفقوا على 
وجود هامش الختالف الرأي!

يتعلق البعض باألبطال الورقيني 
بسبب نقص معني، او رمبا بسبب 

بحثهم الدائم عن احلقيقة... مع العلم 
ان احلقيقة دائماً موجودة... ولكن 

السؤال هو: هل بحثنا عنها في املكان 
الصحيح؟... فاحلقيقة بحاجة لقوة 

احلجة!
ما يحدد قوة احلجة هي الدالئل... 

والدالئل يتم نقلها بأسلوب حوار... 
وما يحدد أسلوب احلوار هو الثقافة 

والتربية واألخالق!
متى ما فرقنا بني النقد والتجريح 
والتزمنا حدود األدب... نكون قد 

قطعنا نصف الطريق نحو التحضر!
آكشن!:

اللهم ال جتعلني ممن ميجدون 
األشخاص ويجزئون املبادئ!

كويت »وود«

راء ألف ياء

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

حكومة املبارك.. 
جتدد دماءها

مفهوم إحالل القيادات الشابة، 
ال يعني فقط ان تزج بأسماء 

جديدة وإحاللها في املواقع 
القيادية، بل يعني أن تقوم 

باختيار األكفأ من بني القيادات 
الشابة بعيدا عن احملاصصة 
الفئوية والقبلية والسياسية 

الضيقة التي لطاملا ظلمت 
الكفاءات وذبحتهم وقدمتهم 

قرابني في مواسم طقوس 
االستجوابات السياسية خالل 

املجالس السابقة.
>>>

ولألمانة، ورغم االنتقاد الذي 
ينال حكومة سمو الشيخ 

جابر املبارك، بني احلني 
واآلخر إال أن املالحظ أن 

تعيينات املناصب القيادية 
األخيرة في كثير من الوزارات 

ابتعدت عن التعيينات 
السياسية، ومعها انتهجت 

حكومة املبارك أسلوب إحالل 
القيادات الشابة الكفوءة، 

وال حتضرني كل املناصب 
ولكن وعلى سبيل املثال ال 
احلصر جاء اختيار األمني 

العام املساعد لشؤون مجلس 
الوزراء أسامة الدعيج كأحد 

القيادات الشابة صاحبة 
الكفاءة فهو ليس مجرد 

قيادي شاب بل صاحب رؤية 
وجتديد، وأيضا كان تعيني 

د.هيلة املكيمي كوكيل مساعد 
لقطاع التخطيط في وزارة 
اإلعالم اختيارا موفقا آخر، 
فهي ليست مجرد أكادميية 

شابة أخرى، وال مجرد وجه 
نسائي بل في األصل صحافية 

حتقيقات محترفة وسبق لها 
أن فازت بعدة جوائز دولية 

مثل جائزة عبداحلميد شومان 
للباحثني العرب الشباب عام 

2012، ومتتلك رؤية في مجال 
تخصصها تؤهلها ملنصبها 

بجدارة وكذلك د. تهاني 
العدواني التي مت تعينها الشهر 
احلالي امينا عاما مساعدا في 

املجلس الوطني والتي هي 
االخرى حتمل شهادة عليا 
في تخصصها وتعتبر من 

الكفاءات الشابة، وهذه مجرد 
أمثلة وغيرهم كثير.
>>>

ورمبا تكون من حسنات 
حكومة الشيخ جابر املبارك 

األخيرة التي ال تنكر هي 
التركيز على تعيني القيادات 
الشابة في عدد من املراكز 

احلساسة، حتى أن تعيينات 
وزارتي »اإلعالم« و»الشباب« 

األخيرة تؤكد هذا النهج 
احلميد في إحالل القيادات 

الشابة، وهو ذات األمر الذي 
يحصل في وزارة الداخلية 

اآلن بل وميتد إلى وزارة 
اإلسكان، وكأن هذا النهج 
عبارة عن عدوى حميدة 
تتسبب في جتديد دماء 

املؤسسات احلكومية، وهو 
ما نأمل أن يستمر بعيدا عن 
احملاصصات السياسية التي 
لطاملا عملت فيها احلكومات 

السابقة على مدار 20 عاما أو 
أكثر.

>>>
الدور اآلن على جتديد دماء 

املستشارين، فاخلبرة وحدها 
ال تكفي لفهم العالم اآلن، 

بل يجب أن تتم االستعانة 
بالكفاءات الشابة من كافة 
التخصصات من الوزارات.

التعيينات األخيرة في مجلس 
الوزراء و»اإلعالم« و»الشباب« 
و»الداخلية« و»الكهرباء واملاء« 
و»اإلسكان« تعني أن احلكومة 

أخيرا بدأت جتدد دماءها 
وتعمل على تثبيت قيادات 

شابة جديرة ومستحقة 
ونتمنى أن يستمر هذا النهج 

الذي سيجدد عمل وآلية جميع 
الوزارات.

>>>
توضيح الواضح: شكرا لوزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل الذي 

وبتدخله املباشر والشخصي 
واحلازم في ذات الوقت 

مت حل مشكلة رواتب دعم 
العمالة وصرفت باألمس لكل 

مستحقيها. الشيخ محمد 
العبداهلل بتدخله أثبت أن 

احلزم في القرارات هو احلل 
األجنع ألي مشكلة. 

dr.khadeja1@gmail.com
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د.خديجة المحميد

هيا علي الفهد

الرعاية السكنية من أساسيات األمن 
األسري واالجتماعي، وفي مقدمة 

احلقوق التي يتعني على الدولة 
املدنية أن توفرها جلميع مواطنيها 

على أساس من العدل واإلنصاف.
ولسبب واقع التخلف التنموي 

والنظمي واإلداري الذي أصبحت 
تعيشه الكويت منذ عقود، فإن حق 
السكن الالئق لكل مواطن قد أصبح 
في مقدمة هذا التخلف االستراتيجي 

في منظومة احلقوق الوطنية. هذا 
ورغم جهود العقول االقتصادية 

املقتدرة واملتميزة من أبناء الوطن 
والتي لم تقصر في مبادرات 

تشخيص املشكلة وتقدمي احللول 
اجلذرية لها، إال أن هذه املبادرات 

اجلادة والنافعة ما زالت تفتقر إلى 
رعاية من املسؤولني املعنيني سواء 

على مستوى التشريع أو على 
مستوى القرار والنظم واإلدارة 

والتنفيذ. فهل يُعقل للشاب املتزوج 
وحديث الوظيفة أن يلتهم ايجار 

شقته أكثر من نصف راتبه؟ وإلى 
متى يستمر وضع اآلخر الذي ال 

يتيح له راتبه إمكانية تأجير مسكن 
الزوجية، فيلوذ مع أسرته مبسكن 

أهله ليشاركهم بجزء منه؟ وال يتمكن 
في دولة الرفاه من حتصيل سكنه 

اخلاص إال بعد أن يكون عياله قد 
أقبلوا على الزواج ودخلوا في دوامة 

فقدان املسكن قبل أن يستطيع أن 
يقدم لهم ما قدمه أبوه من الرعاية 

السكنية املؤقتة طويلة األمد!
وفي هذا الوضع السكني الصعب 

على األسر الشابة وعموم املواطنني 
املنتظرين للرعاية السكنية 

املستحقة، فإن احلال األصعب فيه 
هو ما تعايشه املواطنة الكويتية التي 
حتكم األولوية في استحقاقها لها ـ 

مبعايير مؤسسة الرعاية السكنية 
ـ ليس معيار املواطنة وإمنا معيار 

الذكورة واألنوثة!
والشواهد على ذلك متعددة، وعلى 

سبيل املثال ال احلصر: وثيقة ملكية 
األرض والقرض تصدر باسم الزوج 

والزوجة، ولكن استصدار الوثيقة 
منوطة بإرادة الزوج الذي قد مياطل 
في استصدارها، وفي بعض احلاالت 
بعد أن تكون الزوجة قد ساهمت في 
تعمير املنزل يحصل الطالق فتفقد 

حقها في البيت. كما أن املواطنة 
املتزوجة من غير كويتي واملستقرة 

وأسرتها في الكويت، ال يحق لها 
القرض من بنك االئتمان للسكن حتى 

لو كانت متلك مالءة مالية لتسديد 
هذا القرض، وال تُعطى إياه إال إذا 

ترملت أو ُطلقت!
وفي حال إعطائها هذا القرض فقد 
ُخصص ابتداءً أن يكون للمواطنة 

45 ألف دينار مقابل 70 ألفا للمواطن 
الرجل، وحينما ُقررت الزيادة أصبح 
للمرأة 70 ألفا وللرجل 100 ألف، فهل 
سوق العقار ومواد البناء للمرأة غير 

سوق الرجل؟! ورغم هذا اإلجحاف 
في حق املواطنة إلى اآلن لم تستفد 

أي مواطنة من القرض املقرر لها 
منذ صدور قانون )2(/ 2011. بل إذا 
كانت متلك منزال وهي متزوجة من 
غير كويتي يُجّرد أبناؤها الذين هم 

ورثتها الشرعيون من متلك منزلهم. 
إن الظلم الذي يلحق باملواطنة 
املستقرة في موطنها الكويت 

بحرمانها من الرعاية السكنية التي 
تستحقها يفوق مظلومية املواطن 

في هذا احلق. فلكي ال يبقى الهدف 
الوطني من الرعاية السكنية من 

غير رعاية صادقة البد من التحرك 
السريع على مستوى استحداث 

تشريعات منصفة جلميع املواطنني 
على أساس املواطنة فحسب، 

يواكبها التغيير اإليجابي في التنفيذ 
واآلليات، معززًة بسياسات إسكانية 

ذكية في حتقيق أولوية األمن 
السكني.

عجيب أمرنا كمسلمني، أرسل إلينا 
خير البشر ونزل إلينا أفضل الكتب 

التي ظلت بأمر اهلل محفوظة لم 
تطلها أيدي عابث أو حتريف يوضع 

حسب احلاجة وقيل لنا ان ديننا خير 
األديان وآخر األديان واستمددنا 

من القرآن الكرمي عقيدتنا وشرائعنا 
وكذلك أمتت تربيتنا السنة النبوية، 

كثيرة هي األحاديث التي حتثنا على 
النظافة والعدل واألمانة والصدق 

كثيرة هي الدروس التي تربي فينا 
بشرا يخاف اهلل ويحترم الغير 
وينشد احلالل في كل ما يفعل، 

دروس كثيرة نطق بها القرآن وأمر 
بها اهلل ونادى بها الرسول ژ، دين 

لو طبق املسلم ما جاء فيه لعاش 
املسلمون في كل مكان في خير 

وسالم.
لو تفحصنا دولنا اإلسالمية اليوم 
لوجدنا ما يثير في النفس احلزن 

واأللم ونتساءل نحن املسلمني قبل 
الغير أين أثر اإلسالم علينا؟ دول 

إسالمية ابتعد الغالبية فيها عن 

مبادئ هذا الدين العظيم فانتشر 
الشر والغش وحب املال والوساخة 
والظلم، نحن ابتعدنا بأنفسنا عن 

مبادئ الدين وغاب أجمل ما فيه عن 
حياتنا وبتنا نخاف ونردد هل هذه 

عالمات اقتراب يوم القيامة؟
عجيب أن ترى اإلسالم في مبادئه 

في الدول غير اإلسالمية، ترى 
النظافة في شوارع وأماكن عامة من 
قبل احلكومة واألفراد النظافة التي 

يحبها اهلل فهو النظيف، النظافة 
التي حث عليها اإلسالم فأمر أال 

نتشبه باليهود، ترى األمانة في أبهى 
صورها كما نادى بها اإلسالم حني 
تخذلك معرفة العملة فيأخذ البائع 

مقدار الثمن دون غش أو طمع، 
ترى شكر الناس واالعتذار لهم رغم 

قد تكون أنت املخطئ دون قصد 
وفق مبدأ من ال يشكر الناس ال 

يشكر اهلل، ترى االبتسامة تصدر 
لك أو لطفلك بتواضع نادى به ديننا 

ومبقولة التبسم في وجه أخيك 
صدقة.

حقا، وجدنا اإلسالم خارج عاملنا 
اإلسالمي وافتقدناه داخله، ما يحزن 

أكثر أننا نعطي الغير صورة سيئة 
عن هذا الدين فأكثر من يتاجر في 

املخدرات والبغاء في الغرب مسلمني، 
وبعضهم حمل مساوئ ما تعود 

عليه من مخالفة القانون في التأمني 
والتحايل عليه لهذه الدول في الغش 
وسوء املعاملة في التهريب والسفر 

دون ڤيزا من دولة ألخرى، نحن 
بأيدينا أسأنا لهذا الدين العظيم 

فكيف ال يكرهنا أصحاب األديان 
األخرى؟ كيف احترم املسيحيون 

دينهم وطبقوا مبادئه رغم حتريف 
اإلجنيل وكيف ابتعدنا نحن عن 
دين هو خير األديان فيه صالح 

للبشرية؟ الدين ليس حجاب دون 
تطبيق لقوانني اهلل الشرعية، الدين 

ليس حلية تطلق ثم ال أتقيد مببادئ 
اإلسالم. الدين ليس مظهرا خارجيا 

وداخلنا خواء.. الدين مبادئ وسلوك 
ومعاملة، البد أن نحترم أنفسنا قبل 

أن نطلب من الغير احترامنا.

رعاية سكنية 
بال رعاية

مبادئ

مبدئيات

كلمات

أتناول اليوم ثالثة مواضيع، خشيت أن يفوتني وقت تناولها 
نظرا ألهميتها وتسارع األحداث، رغم أن االختصار قد يفوت 

علي إعطاءهم حقهم، ولكن اهلل املستعان.
٭ يعرض اليوم على جدول أعمال مجلس األمة االستجواب 
املقدم من النواب العدساني القويعان الكندري لسمو رئيس 

مجلس الوزراء..
في ظل تسريبات عن تشكيل جبهة عريضة من النواب 

املؤيدين لشطب محور االستجواب بحجة عدم الدستورية أو 
حتى شطب االستجواب بكامله من جدول أعمال اجللسة

والواقع أنني أستغرب إقدام مخططي احلكومة على مثل هذه 
اخلطط ألن األغلبية موجودة بيد احلكومة فليصعد سموه 

للمنصة وليتحدث مقدمو االستجواب كما حدث باستجواب 
صفاء الهاشم ورياض العدساني، وينتهي األمر وفق اإلطار 
الدستوري، ويسجل انتصار لسموه. أما خطة الشطب فهي 

بالفعل تأكل كل رصيد اتباع احلكومة في الشارع، 
ومن جهة أخرى ال أدري ملاذا ينصاع النواب بهذه الصورة 
لكل طلبات بل رغبات احلكومة يا سادة كونوا معها ولكن 

حافظوا على صورتكم أمام من انتخبكم، وارفعوا قيمة 
مواقفكم االنتحارية »املعنوية« لدى وأمام احلكومة.

واحلقيقة انه بالفعل إذا حدث سيناريو الشطب فإنه سيكون 
طامة كبرى.

٭ شكوى أعضاء جمعية الشفافية املستقيلني باستقاالت 
مسببة والذين توجهوا بها لوزارة الشؤون فتفاءلنا خيرا 

بقيام وزيرة الشؤون بوقف إجراء االنتخابات وإعادة من قام 
رئيس اجلمعية بشطبهم وعددهم 150 عضوا من أصل 300 

عضو يشكلون اجلمعية العمومية..
إال أنني استغربت موقف الوزارة بعدم تطبيق قانون جمعيات 

النفع العام في اجلانب اخلاص بتقدمي استقاالت جماعية 
مسببة بوجود جتاوزات مالية أو إدارية ووجوب عقد جمعية 

عمومية غير عادية ملناقشة هذه التجاوزات وإغالق ملفها قبل 
إجراء أي انتخابات.

وزارة الشؤون تريد إجراء انتخابات وحتث عليها وكأنها 
تريد طي ملف هذه التجاوزات وحماية املتجاوزين وهذا ما 

أربأ بالوزيرة هند الصبيح عن التورط فيه، لذلك أدعو اهلل أن 
ينهي هذه املشكلة وفق القانون.

٭ اإلعالن الذي أخرجته السيدة رشا الرومي رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة اخلطوط الكويتية وأكدت فيه أن صفقة 

الطائرات اآليرباص التي أقدم عليها مجلس اإلدارة إبان رئاسة 
الكابنت سامي النصف بأنه القرار األمثل وتوصل الى الصفقة 
األفضل من حيث السعر واملواصفات واملميزات، جاء هذا بعد 

شهور من البحث وأكثر من إعالن عن صفقة جديدة بديلة 
عن صفقة الكابنت النصف..

واليوم جاءنا هذا اإلعالن ليؤكد سالمة بل وحصافة قرار 
الكابنت النصف، وفي نفس الوقت أثبت ومبا ال يدع مجاال 

للشك ارجتالية وشخصانية وخوار قرار إلغاء الصفقة 
األفضل للكويت، والثاني الذي قضى بعزل رجل وطني خبير 

ومخلص ومتميز بعمله، فعطل الوزير مسيرة إصالح حال 
الطائر األزرق وأساء للكويت وطنا ومواطنني..

وعليه فإنني ال أملك إال الدعاء بأن يعني املولى عز وجل 
الكويت وأهلها على مثل هذه القرارات وأصحابها.

ظاهرة غريبة بدأت تنتشر في املناطق اخلارجية حدثني عنها 
أكثر من طبيب في مستشفيات الفروانية واجلهراء، هي 

انتشار أمراض السكر والضغط والقلب واجلهاز الهضمي بني 
النساء في الفئة العمرية من بداية العشرينيات إلى منتصف 

الثالثينيات وهي األمراض التي كانت مرتبطة بالنساء في 
منتصف األربعينيات، واجلواب كان نفسه عند سؤالي 

لهؤالء األطباء عن أسباب هذه الظاهرة اجلديدة، وهو قلة 
احلركة وعدم املشي أو ممارسة أي نوع من الرياضة بانتظام 

وأضافوا لذلك كله النظام الغذائي السيئ.
ويشير هؤالء األطباء إلى معلومة بديهية أنه للوقاية من تلك 

األمراض يجب على املرأة من بداية العشرينيات ممارسة 
النشاط البدني بأي شكل من األشكال سواء كان مشيا أو 
ركضا أو حتى متارين سويدية، لكن املعضلة التي تواجه 

النساء في مناطقنا اخلارجية وتقف حاجزا بينهن وبني 
ممارسة أي نوع من الرياضية هي التقاليد.

نعم التقاليد هي التي جتعل الكثير من السيدات يشعرن 
بحرج وخجل كبير من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، 
خاصة في بعض أماكن املشي التي تكون مفتوحة ويوجد 
فيها الكثير من الشباب والرجال وهي في غالب األحيان 

غير ممهدة وال تصلح أساسا ملمارسة رياضة املشي، كما 
أن استخدامها ينحصر في ساعات قليلة قبل غياب الشمس 
بساعة وبعدها بساعتني أو ثالث بسبب أحوال اجلو احلارة 

وأيضا بسبب توافر شروط األمن فيها ولنا في حادثة 
اختطاف إحدى الفتيات من املمشى في إحدى املناطق 

اخلارجية، إذا املكان الوحيد الذي يتيح للنساء ممارسة نوع 
بسيط من الرياضة وهي رياضة املشي هو مكان غير صالح 

وغير آمن بل وغير صحي نظرا لبدائية تصميم بعضها..
طيب ما هو احلل؟..أين تستطيع النساء في املناطق اخلارجية 
ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهن والتقاء تلك األمراض 

الفتاكة التي مع األسف بدأت تخطف أمهاتنا وأخواتنا 
وزوجاتنا بل وأيضا بناتنا؟

احلل برأيي هو بيد وزير التربية.. ففي الكثير من مدارسنا 
صاالت كبيرة تصلح كمكان متارس تلك النسوة فيها 

الرياضة بكامل اخلصوصية.. لذلك أمتنى أن تبادر ثالث 
جهات حكومية هي التربية والصحة والهيئة العامة للشباب 

بتحويل تلك الصاالت الكبيرة إلى أماكن رياضة مسائية تتيح 
للنساء ممارسة رياضة صحية حتت إشراف مدربات مؤهالت 
وتتوافر فيها أجهزة رياضة تساعد على احلصول على جسم 

صحي نشيط يكافح كل تلك اآلفات واألمراض.
فلتنظر احلكومة لهذا املوضوع من ناحية اقتصادية..

فاملواطنة التي متارس نشاطا رياضيا منتظما هي التي 
تقي نفسها من الكثير من األمراض )بإذن اهلل طبعا(.. تلك 
األمراض التي تدفع الدولة ثمنها إجازات مرضية أو عناية 

طبية أو سريرية تكلف الدولة مئات املاليني سنويا.
نقطة أخيرة: ليكن االشتراك في تلك الصاالت برسوم 

رمزية شهرية تذهب لدعم صندوق املدرسة التي بها الصالة 
الرياضية.
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