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سلمان احلمود.. 
احلالة السياسية 

رقم واحد
حتى تفهم واقع مجلس 

٢٠١٦ احلالي، وتفهم كيف 
وإلى أين تسير العجلة 

السياسة في البلد خالل 
الفترة احلالية عليك 

ان تعود بالذاكرة وأن 
تستحضر ما قبل وأثناء 

وما بعد استجواب الوزير 
سلمان احلمود، والذي 

انتهى بتقدمي الرجل 
الستقالته وخروجه من 

احلكومة برغبته منعا 
لصدام احلكومة مع مجلس 

حتول فجأة ومن دون 
مقدمات اغلب نوابه الى 
معارضني، قبل ان يعود 

معظمهم الى طبيعته 
احلقيقية ويعقد آخرون 
صفقة سياسية مهادنة 

مع احلكومة ال يزال اثر 
هدنتها مستمرة حتى 

اليوم.
حتى ما قبل يوم 

االستجواب كانت خارطة 
املعارضني واملؤيدين 

لالستجواب واحملايدين 
واضحة وضوح الشمس، 

ولكن أمرا ما حصل 
ليلة االستجواب، اختفى 

املؤيدون وحتول احملايدون 
الى معارضني من الدرجة 

الثامنة على مقياس ريختر!
ال يزال البعض يبحث عما 
وراء حقيقة ما حصل قبل 
وأثناء وبعد االستجواب، 

وكأنه سر سياسي ال يريد 
احد البوح به او حتى 

احلديث عنه تلميحا، وكأنه 
تابو محرم واخلوض فيه 

منطقة مقدسة.
اآلخر ببساطة شديدة ان 
صفقات سياسية عقدت 

من حتت الطاولة، أدت الى 
النتيجة التي شهدناها في 

اعالن تأييد طلب طرح 
الثقة بالوزير احلمود.
وما يدلل على ذلك ان 

الرجل خرج منذ فبراير 
املاضي وال يزال حال 

الرياضة التي كانت محورا 
رئيسيا كما هي، فان 

كان يتهم احلمود بأنه 
سبب عدم دخولنا لقرعة 
كأس اسيا، فحتما ليس 
هو سبب خروجنا من 

تصفيات كأس العالم والتي 
هي األهم.

الشيخ سلمان احلمود 
سياسيا، هنا احتدث وليس 

على مستوى األداء الفني 
كوزير للشباب او االعالم، 
كان العب هجوم رئيسي 

في احلكومة وعنصرا 
فاعال سواء داخل البرملان 

او خارجه، وبخروجه بتلك 
الطريقة او بغيرها خسرت 

احلكومة مفتاحا سياسيا 
هي احوج ما تكون اليه 

اليوم.
وكل املالحظات التي 
طرحت في محاور 

االستجواب كالتعيينات 
وغيرها موجودة في 

اغلب الوزارات وظهرت 
اكثر و»ابلى« منها خالل 
الشهرين املاضيني، ومع 

هذا لم يتحرك احد، 
والرياضة ال تزال متوقفة، 
وال يزال االمر كما هو ولم 

ولن يتغير شيء.
استجواب الشيخ سلمان 

احلمود هو احلالة 
السياسية رقم واحد، اذا 

ما فهمتها فستفهم طبيعة 
املجلس احلالي بشكل جلي 

وواضح.
وستعلم ان اغلب 

االستجوابات املعلن عنها 
هي مجرد طلقات حتذيرية 

ال اكثر، وأن اي وزير 
يستهدف فغالبا يكون 

االستهداف سياسيا وليس 
إصالحيا وسنرى بعد ثالثة 

أسابيع حقيقة اغلب تلك 
االستجوابات.

توضيح الواضح: الشيخ 
سلمان احلمود أسس 
وزارة الدولة لشؤون 

الشباب من الصفر، وهذه 
حتسب له، وقام بتطوير 

الكثير من اجلوانب الفنية 
واإلدارية في وزارة االعالم 

بعد ركود سنوات ودفع 
بعجلة اإلنتاج اإلعالمي. 
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هو املرحوم األستاذ عبدالعزيز سعود العبدالرزاق، 
رحمه اهلل، وأسكنه فسيح جناته، لن تخوض كلماتنا 

في نشأته أو علمه أو مكانته ألن الكويت وأهلها 
يعرفون من هو »بوفرح«، رحمه اهلل، ولكن اليوم 

كلمات وسطور مقالتنا تسلط الضوء على البروتوكول 
وعندما نتحدث عن تلك املدرسة التي تفتقدها األغلبية 
من مجتمعنا في هذا الوقت وجب علينا أن نذكر املعلم 
األول وأجزم األخير في الكويت العم »بوفرح«، رحمه 

اهلل.
نعم فهو أول من وضع أسس تلك املدرسة 

»البروتوكول«، فمنذ أن عمل في الديوان األميري عام 
١9٦5م سلطت عليه اإلضاءات اللتزامه بالعمل ودقته 
في كل معلومة وحرصه في كل موقف وحركة يقوم 

بها أبناء إدارته، كان معلما من الدرجة األولى برغم 
صمته إال أنه لم يبخل علينا ببحر معلوماته والدفع بنا 

للتطوير من أنفسنا كان ميد لنا يد املساعدة والعون 
لتطوير أنفسنا األول لكي نقدر على تطوير العمل 
الذي نقوم به، كان دقيقا وشديد املالحظة في كل 

شيء مما جعله باألمس واليوم وغدا نبراسا لكل من 
يريد أن يتعلم من تلك املدرسة التي حتمل الكثير من 

املفاهيم التي أصبحنا نفقدها اليوم.
»بوفرح« حالفني احلظ وعملت في إدارته وحتت 

مظلته إدارة املراسم والتشريفات األميرية في الديوان 
األميري عام ١993 ملدة عامني تعلمت منه الكثير في 

فنية التعامل وكيفية االرتقاء بذاتي قبل أن أرتقي 
بعملي وتعاملي، من أهم ما غرسه فينا هو »إذا اإلنسان 

لم يرتق بنفسه ويطور من ذاته فلن يستطيع أن 
يرتقي ويطور من مجتمعه« وها نحن اليوم يصعب 

على الكثير أن يرتقي ويطور من مجتمعه ألنه لم 
يرتق بشخصه وتلك هي قضيتنا بأن أصبح العديد ال 

ميتلك مبادئ وفنية التعامل مع اآلخرين ومع ذاته.
البرتوكول هو عبارة عن مجموعة من القواعد أو 

التوجيهات والتي تكون في أغلب األحيان شفهية غير 
مكتوبة، فالبروتوكوالت حتدد السلوك السليم أو 

املتعارف على قبوله فيما يتعلق بأصول الديبلوماسية 
وشؤون الدولة وبرغم، من هذا التحديد إال أن 

»بوفرح«، رحمه اهلل غرسه في سلوكنا لكي نسلكه 
دوما في حياتنا اليومية لنصبح على مدار اليوم 

نتعامل وفق قواعد وأسس جتعل من مجتمعنا مجتمعا 
راقيا، ونقضي على لغة الصراخ التي انتشرت، 

حتى أن هناك من يخاطب املرأة كما لو أنها رجل 
وليست بأنثي، جب عند مخاطبتها بأن ترتقي وتنتقي 
الكلمات واملفردات عند محاورتها، بس ما أقول إال اهلل 

يرحمك.. يا بوفرح.
٭ مسك اخلتام: من املبادئ واملفاهيم التي كان 

يحرص بوفرح على أن نتعامل بها ليس فقط في 
العمل بل وفي حياتنا اليومية: خدمة الكويت هي 

رسالتنا األولى واألخيرة.. متى تتحدث وإلى من؟ ملن 
تسمع؟ وماذا تسمع؟ طور نفسك بالقراءة والعلم.. 

ال جتب إال بعد جمع احلقائق واملعلومات ومن ثم 
باستطاعتك اإلجابة ملن سألك.. ال بد أن متتلك لغة 
أخرى بجانب اللغة العربية.. احترام الوقت.. اسمع 

ألهل اخلبرة وأهل العلم وتعلم منهم.
موسوعة يصعب أن تكتب في سطور قليلة لشخص 
مثل عبدالعزيز سعود العبدالرزاق، رحمه اهلل، إحدى 

منارات الكويت ونخص الديوان األميري. 

حق الطالب على بالده أن توفر له التعليم في مراحله 
جميعها، وتكون املدارس قريبة من منزله، وتوفر 

له الوسائل كافة التي تهيئه لتلقي العلوم حتى يبدع 
ويخدم دينه وبالده، وكم آملنا أننا نرى واقع الطلبة 

والطالبات في كثير من البلدان بني مشرد والجئ 
وفقير! وال توجد عنده األموال ليستفيد ويتفوق 

ويبدع.
وكم بذلت دولنا األموال الكبيرة لبناء املدارس وطباعة 

الكتب وجتهيز املالبس واملختبرات وغيرها من أجل 
صناعة رجال املستقبل.

وهذه نعمة كبيرة من اهلل - عز وجل - أن جعلنا نعيش 
في وطن آمن، نستمتع فيه مبجانية التعليم، وتهتم 

الدولة فيه بالتعليم في مراحله جميعها.
ومع األسف فإن هناك ضغوطات لتعطيل الهدف من 
التعليم وجتريده من املعارف األساسية وأهمها الدين 

وإلباسه ثوب االختالط بني الذكور واإلناث الذي يفسد 
وال يصلح، فضال عن جلب مفاهيم خطيرة على القيم 

واألخالق.
ومع ذلك فإن الطالب نراه يتغيب كثيرا عن احلضور 
وعن املشاركة في االختبارات، وهمه األول احلصول 

على الشهادة بأي سعر في أي تخصص وفي أي 
مرحلة، وهم قلة، لكن هذا مدخل شر على التعليم، 

السيما اجلامعات واملعاهد اخلاصة.
لقد أصبح التعليم منفرا، وذلك من خالل االبتعاد عن 

األنشطة الثقافية واالجتماعية وغيرها.
ومما يؤسف عليه أن بعض املعلمني قد فقدوا دورهم، 

ولم يصبحوا قدوة رائدة ال في املنطق وال في 
اللبس وال في التعامل الكرمي وال في إيصال املعلومة، 
فضال عن فقد النصيحة والسلوك اإلسالمي احملبب 
والتنبيهات، وانشغال الطالب باألجهزة االلكترونية 

داخل الفصل، مما يحول بينه وبني االستفادة واالنتباه.
ومع األسف يدفع للطالب أموال ضخمة حتى يصل إلى 
مرحلة النجاح من معاهد ودروس ومذكرات وكتب ممن 

سبق في املرحلة وبرامج عبر وسائل التواصل.
وأعتقد أن جهود اجلمعيات اخليرية وأهل اخلير يجب 
أن تنصب على االهتمام باليتيم واألطفال والشباب من 
النواحي التعليمية من توفير مدارس، وإعداد املعلمني، 

وتوفير كل املتطلبات، ألنهم الثروة احلقيقية لهذه 
األمة، وال تكتفي اللجان بتوفير السكن واألكل والشرب 

واملالبس والعالج أو الرعاية الصحية ولكن البد من 
الرعاية التعليمية، فهذا أعظم ما نقدمه لضحايا احلروب 

والتشريد، ونسأل اهلل القبول. جعلكم اهلل جميعا 
مفاتيح للخير مغاليق للشر.

اهلل يرحمك... 
يا بوفرح

واقع الطلبة 
املشردين

محلك سر

ظواهر وخواطر

انتهى قبل أيام يوم عاشوراء، وإن 
لم ينطفئ وهج ثورة احلسني گ 

اإلصالحية، فإن لقتل احلسني حرارة 
في قلوب املؤمنني ال تبرد أبدا. وكل يوم 

عاشوراء، وكل أرض كربالء. 
ويخطئ من يتصور أن عاشوراء يوم 

لفلكلور سنوي، أو مجرد عادات وتقاليد 
دينية مفروضة ومكررة! بل هي قضية 
اإلسالم أمس واليوم وغدا، في استلهام 
العملية اإلصالحية املستمرة للمجتمع، 
والدفاع عن الدين النقي من كل ألوان 
التعدي والتوهني. وما كانت تضحية 

احلسني إال قربانا لهذه األهداف النبيلة، 
التي عمل لها جميع األنبياء واملرسلني، 

وعباده الصاحلني على مدى التاريخ. 
وال يسع محـبو احلسني گ - كمــا 
رأيت وسمعت - إال أن يتقدموا بجزيل 

الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة، وخاصة 
رجال وزارة الداخلية الذي واصلوا الليل 

والنهار في احلفاظ على امن وسالمة 
احلسينيات ومرتاديها )آملني مزيدا من 
التعاون مع اجلهات األمنية فيما يخص 

تيسير إقامة خطباء املنبر احلسيني إلثراء 
اخلطاب الديني، وضمن مصالح البالد 

العليا(. 
والشكر والتقدير كذلك لرجال املطافئ، 

والكوادر الطبية، والبلدية، ورجال اإلعالم 
بأنواعه، وكانت محل ثناء وتقدير تلك 

التصريحات الطيبة بلسان رجاالت ورموز 
الكويت الذين التقت مشاعرهم الوجدانية 
مع مشاعر أهل احلسينيات، وهي مشاعر 
متثل أخالق الكويتيني وطباعهم احلميدة. 
والشكر موصول الى جيران احلسينيات 
الذين حتملوا عبء راحة وانسياب حركة 

مرتاديها. 
فجزاهم اهلل جميعا خيرا كثيرا. 

وما كان ذلك يسير بيسر إال بتوفيق اهلل 
عز وجل، ثم بفضل السياسة احلكيمة التي 
يقودها حكيم وقائد البالد صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الصباح حفظه اهلل 

تعالى. وحفظ الكويت وأهلها وسائر بالد 
املسلمني.

مراقبة أداء السلطة التنفيذية والتشريع، املهمة 
األساسية لعضو مجلس األمة، وأي إخالل 
بهذه املهام ال شك ستكون هناك عالمات 

استفهام حول العالقة بني العضو والسلطة 
التنفيذية والتي اقسم كل عضو فيهما على 

احلفاظ على الدستور وحماية األموال العامة. 
وقد حدد الدستور الكويتي سبل حتديد رواتب 
السلطة التشريعية وفقا للمادة )١١9( التي تنص 
على: »تعني بقانون مكافآت رئيس مجلس األمة 

ونائبه وأعضائه« وهذا يتناقض لألسف مع 
ما أثير من تلقي العديد من األعضاء رواتب 
استثنائية من السلطة التنفيذية الى جانب 

مكافآتهم التي حددها القانون لهم! ووضعوا 
انفسهم لألسف في موضع تساؤل هم في 

غنى عنه، ولنا احلق ان نتساءل بأي حق 
تقوم السلطة التنفيذية بالتصرف في األموال 
العامة وتهب لعضو السلطة التشريعية املعني 

مبراقبتها معاشا استثنائيا؟!
كما نتساءل ايضا كيف يحق بل ويتقبل 

عضو مجلس األمة ان يتلقى راتبا استثنائيا 

وهو املعني األول مبراقبة احلكومة وأوجه 
أدائها وتصرفها باملال العام؟! أو منذ ظهور 

انباء تلك املعاشات االستثنائية الى العلن 
لألسف فوجئنا بالتبريرات الصادرة من 
العديد من األعضاء حلصولهم على تلك 

املعاشات االستثنائية، كما اننا هنا نستغرب 
من توجه احد األعضاء الى تفسير املادة 

)١١9( من قبل احملكمة الدستورية، حيث ان 
األمر واضح وضوح الشمس وفقا للمواد 

الدستورية.. ونقولها بكل صراحة ان احلفاظ 
على املال العام مسؤولية السلطتني بل 

ومسؤولية كل مواطن وفقا ملا نصت عليه 
املادة )١7( من الدستور التي تنص على ان: 
»لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب كل 

مواطن« ومن هذا املنطلق فإن حصول العضو 
على راتب استثنائي مخالف للدستور وشبهة 

يشترك فيها مع السلطة التنفيذية التي 
صرفت املعاش االستثنائي، كما ان لنا احلق 

ان نتساءل ملاذا لم يتخذ األعضاء الطريق 
السليم لزيادة مكافآتهم بالتشريع؟ وهنا 

نستذكر التزام سمو األمير، حفظه اهلل ورعاه، 
بالدستور فيما يتعلق مبخصصاته املالية 

التزاما بنص املادة )78( التي تنص على: »عن 
توليه رئيس الدولة تعني مخصصاته بقانون، 

وذلك ملدة حكمه« وهذا ما مت اتخاذه وفقا 
لإلجراءات املعتادة دون أي جتاوز.

ونافلة القول ان أي جتاوز على املال العام 
مهما كانت قيمة هذا التجاوز دينارا او ماليني 

فهو بحد ذاته إخالل باملسؤولية امللقاة على 
عاتق السلطتني التشريعية والتنفيذية وقبل 

ذلك اخالل ديوان احملاسبة بواجباته وهو 
املعني بأوجه الصرف املالي للدولة وما تقيدها 

باالشتراطات والقوانني جتاه ذلك.
فهل يعي السادة األعضاء ممن صرفت 

لهم تلك املعاشات االستثنائية تبعات ذلك؟! 
وما زال األمل معقودا بهم ان يعودوا الى 
جادة الصواب واتباع اإلجراءات اإلدارية 
والدستورية في زيادة مكافآتهم بدال من 

تفضل السلطة التنفيذية عليهم مما يضعهم 
جميعا في دائرة الشبهات الدستورية. 

»ليس لدينا رؤية وال استراتيجية وال خطة، 
إمنا نقوم بدحرجة املشاكل الى املستقبل«، 

وزير سابق يعتبر التخطيط الشمولي واجلزئي 
الرديف األساسي لتحقيق التنمية املستدامة 

ألي دولة، ولقد تطرقنا قبل أسبوعني في هذه 
اجلريدة الغراء الى التنمية املستدامة والكويت، 

حيث جلونا التعاريف واملتطلبات واألهداف 
والوضع في الكويت.

والتخطيط يعرف باملنهجية ونظام آلفاق 
مستقبلية تتحقق من خالله غايات وتطلعات 

الدولة واملجتمع لكي ال يغدو املستقبل غامضا، 
فما نحن به من تطور أو تقهقر هو منهجية 
السابقني، وما سيصبح عليه أبناؤنا هو من 

منهجيتنا، وقيل سابقا وبكل بساطة: »زرعوا 
لنأكل ونزرع ليأكلوا«.

أنشئت في الكويت عدة مؤسسات 
ومجالس وتبنت الدولة خططا لذات الشيء، 

وسنستعرض هذه اخلطط.
اخلطة اخلمسية األولى )٦8 - ١97٢( مت 

التطبيق، إذ كان جل ما حتتويه متنيات وجمال 

إنشائية.
اخلطة اخلمسية الثانية )7٦ ـ ١98٠( أشارت 

الى توسيع القاعدة االنتاجية وتنويع مصادر 
الدخل والتطوير احلضاري وخالفه، بيد انها 

فشلت الفتقارها الى آلية التنفيذ.
اخلطة اخلمسية الثالثة )8٢-١98٦( تضمنت 

ذات األهداف أعاله وتطلعات لإلعمار، واخفقت 
لذات األسباب.

اخلطة اخلمسية الرابعة )8٦-١99٠( ومن خالل 
هذه اخلطة جنمت حتديات عديدة كزيادة 
اإلنفاق احلكومي على املرتبات، واختالل 

التركيبة السكانية وعدم وضوح فلسفة هذه 
اخلطط للمجتمع.

اخلطة اخلمسية اخلامسة )9٢-١99٦( والتي 
وسمت بالوثيقة الوطنية لإلصالح والتنمية 
ولتكون قاعدة انطالق وتخطيط لالقتصاد 

الوطني، ولم يتحقق اي شيء البتة.
اخلطة )٢٠٠٠-٢٠٠5( والتي رنت الى مواجهة 

األزمات االقتصادية وتنمية االيرادات غير 
النفطية وضبط اإلنفاق و.. و.. ولم تكن 

نتائجها أفضل من سابقتها.
اخلطة )٢٠٠9-٢٠١4( وهدفت الى رفع الناجت 

احمللي واجناز مشروع مدينة احلرير ومعارض 
دولية و.. و.. وتضمنت كذلك ربط الكويت 

داخليا وخارجيا بسكك حديدية ومترو انفاق.
وفي هذا الشأن كنت متابعا عند انشاء هيئة 
الطرق، وان كان في فمي ماء، فما استطيع 
ذكره هو ان التباري على مناقصات سكك 
احلديد أفشل املوضوع، وسيكون مصير 

الهيئة اإللغاء، ناهيك عن تطلعات برج مبارك 
والذي كان سيوفر حوالي نصف مليون فرصة 

عمل.
اخلطة )٢٠١5-٢٠٢٠( وتضمنت مواجهة حتديات 

التنمية االقتصادية وإشراك القطاع اخلاص 
في توليد الكهرباء واستكمال املدن اجلديدة 

و... و..
واآلن وبعد كل هذه اإلخفاقات يخططون لرؤية 
الكويت عام ٢٠35، فها نحن نسطر عجزنا عن 
تنفيذ خطط خمسية فما بالك بالتخطيط لعقد 

ونصف؟!

هذه املقولة ترددت كثيرا في أفالم عربية 
قدمية باألبيض واألسود وفي مواقف كثيرة، 

مبعنى أن من يجهل القانون ال يعفيه ذلك 
من الوقوع حتت طائلته بل قد يناله عقاب 
بسبب تصرف لم يكن يعلم أنه مجرم ولم 
يعلم نتائجه وال عقوبته. وهذا يضع أهل 
القانون أمام مسؤولية التوعية بالقوانني 

اجلديدة ونشر الوعي القانوني بني اجلميع 
وفي املجاالت املختلفة حتى ال يقع أحد 

ضمن املغفلني. وفي القطاع الطبي والصحي 
هناك العديد من القوانني ذات العالقة بالشأن 

الصحي وفوجئت بأن الكثير من الزمالء 
األطباء ال يعرفون عنها شيئا ومن سمعوا 

عن بعض التشريعات الصحية فإن معرفتهم 
سطحية بها وليست لهم دراية بتفاصيلها. 
وعلى سبيل املثال ال احلصر فقد أدهشني 

البعض بأنهم ال يعرفون أنه في الكويت 
توجد قوانني خاصة لبعض األمراض مبا 

يحمي خصوصية املريض وحقوق املجتمع 
في الوقاية منها، ولألسف كان من بني من 

يجهلون تلك التشريعات والقوانني من 
يعملون في املجال القانوني، أي أن دائرة 

املغفلني كانت دائرة متسعة وتشمل جميع 
التخصصات مبا فيها القانونيون. وال بد 

من جهود مكثفة ومستمرة على مدار العام 
لتعريف اجلميع بالقوانني وكيفية تطبيقها 

واالستفادة منها وجتنب األفعال التي قد 
تتسبب في الوقوع في األخطاء القانونية 

والتي تكلف الكثير إذ أن معظم األطباء 
يجهلون األطر القانونية املنظمة للعالقة بني 

الطبيب واملريض كما يجهلون املسؤولية 
الطبية أثناء عملهم وهو ما يترتب عليه 
الوقوع في أخطاء طبية بسبب اجلهل 

بالقانون. وأمتنى أن تقوم اجلهات القانونية 
املختلفة في البالد مثل كلية احلقوق وجمعية 
احملامني وكلية القانون الدولية بتنظيم حمالت 
حملو أمية القوانني ومساعدة اجلميع حتى ال 

يكونون ضمن املغفلني فإن القانون ال يحمي 
املغفلني.
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