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أحالم كبيرة ورؤى 
املشروعات الصغيرة

تقف أمام مشروعها التجاري 
في أحد أسواق الديرة تراقب 
أعمال الترميم ومن ثم أعمال 
الديكــورات كي حتول املكان 
ملقهى ذي طابع كالسيكي يعكس 
أحالمها وتطلعاتها وان تكون 
ســيدة أعمال حرة، حلم طاملا 
راودها وكثير من بنات جنسها 
الشباب، فأطلقت جل  وكذلك 
إمكانياتها واستعانت من بعد 
اهلل بالصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة لتمويل مشروعها، اذ 
ان الصندوق له رؤية حضارية 
تنقل الكويت الى مرحلة جديدة، 
تكمل الفتاة عملها لتكون إحدى 
عناصر التغيير في رؤى الشباب 
الكويتــي حول العمل اليدوي 
احلر وتشــق طريق التجارة 
باســتقاللية تامة وتتحرر من 
رتابة العمل الوظيفي. لم يكن 
يوم افتتاح مشــروعها عاديا 
لها بــل كان يوما  بالنســبة 
اســتثنائيا، فبرنامج احلفل 
يضاهي برنامج افتتاح كبرى 
العاملية، وجنحت في  املطاعم 
دعــوة شــخصيات إعالمية 
بارزة وســيدات  واجتماعية 
أعمــال حلضــور احلفــل 
واالســتمتاع بأجوائه وتعلن 
حينها للجميع أنها استطاعت أن 
حتول حلمها الى حقيقة جتلت 
مبشروعها هذا لتثبت قدرتها 
الكويتي على  الشباب  وقدرة 
االرتقاء بالعمل اليدوي املهني 
احلر ليحتل مراكز عليا ضمن 
ســلم األولويات االجتماعية، 
كان حفــال مختلفا )غير( عن 
االحتفاالت واملناسبات املعتادة 
التي تقيمها بنات جنسها، فتمنى 
لها احلضور التوفيق والنجاح 
والتوسع في مشروع املقهى، 
لم مير هذا اليوم على أسرتها 
مرور الكرام، كان يوما سعيدا 
أثبتت قدرتها على حتويل احللم 
الى حقيقة وامتالك مقهى في 
املباركية« تنافس فيه  »سوق 
من سبقها بهذا النوع من العمل 
اخلاص، معتمدة على ثقتها التي 
قادتها الختيار موقع من اكثر 
التجاريــة حيوية في  املواقع 
البالد لتتمركز في عرين األسد، 
الذي يعد مدرسة  املكان  وهو 
في البيع والشراء لتفخر يوما 
بأنها حفيدة السندباد الكويتي 
الذي تشهد له سواحل أفريقيا 
وشواطئ شبه القارة الهندية. 
يتكرر املشــهد مع العديد من 
الفتيات والشــبان الطموحني 
الذين عزموا األمر للقيام بافتتاح 
العديد من املشاريع »وأكثرها 
مقاهي ومطاعم« معتمدين على 
منح التمويل املالي بعد ان يقدموا 
لها »دراسة جدوى اقتصادية« 
وسرعان ما يتم احلصول على 
املوافقات الالزمة للتنفيذ، لكن.. 
وآسفا على أفكار وآمال وأمنيات 
هؤالء الشباب وعلى تلك العزمية 
واإلرادة القوية واحللم الكبير 
الذي تبخر مثل حلم تلك الفتاة 
الذي أمسى ذكرى أليمة ملشروع 
فشل في مرحلة املهد! فما لبث 
الى كابوس مخيف  ان حتول 
وضاعــت فرحة األيام األولى 
وأدركت انهــا »هبة كويتية« 
وتناسى الزبائن املكان واالنتقال 
ملقهى او مطعم جديد آخر بعد 
ان شيع املشروع األول ملثواه 
األخير ونسجت العنكبوت على 
أبوابه بيوتا وحتصنت قطط 
سوق السمك خلف ديكوراته 
الراقية وتعشعش الفئران زوايا 
طاوالت الطعام وتطفأ األنوار 
البهيجة ملوعد غير مســمى. 
هناك في اجلانب اآلخر صوت 
ألعمال النجارة واحلديد تبني 
وترمم موقعا جديدا، ويراقب 
ذلك الشاب أحالمه على شريط 
األوهام دون أن يدرك املصير 
الذي وصل إليه من سبقه. قلة 
من الشباب تقف طوابير المتطاء 
للعمل  التحدي، فرسان جدد 
اخلاص احلــر ليعيدوا أمجاد 
اآلباء واألجــداد، لكن هيهات 
هيهات للبعض مبشاريع ذات 
مصير محتــوم! هل نحتاج 
فشال اكثر من هذا الفشل حتى 
نعيد النظر في معايير وشروط 
متويــل املشــاريع الصغيرة 
الى كيفية  الشــباب  وتوجيه 
اختيار مشــاريعهم واالبتعاد 

عن التقليد؟!
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بداية سأتطرق إلى قرار وزير الصحة الذي أصدره قبل 
أيام وسبق أن طالبنا بتطبيقه على أرض الواقع واستثناء 
املواطن من شــرط السكن عند مراجعته املراكز الصحية 
في محيط احملافظة التابع لها بالبطاقة نظرا لتنقل املواطن 
من سكن آلخر بسبب ارتفاع اإليجارات حيث ان الغالبية 

العظمى من األسر تسكن بهذا النظام.
القضية تطرقت لها قبل أشهر وطالبت آنذاك باستثناء 
هذه الفئة من شرط السكن أثناء تقدمي اخلدمات الصحية 
لهم في مراكــز الرعاية األولية ألنه من الصعب أن يقوم 
املواطن بني فترة وأخرى بتغيير سكنه حتى جاء جتاوب 

الوزارة بهذا الشأن.
قرار وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لم يعجب 
البعض في الكادر الطبي وقالوا ان هذا القرار يساهم في 
مشكلة االزدحام واستنزاف لوقت الطبيب والدواء الذي 

وجد أساسا لتقدمي اخلدمات للمرضى.
الوزارة أكدت أن القرار يبدأ العمل به بعد الساعة الواحدة 
ظهرا ويكون في حدود احملافظة التي يقطنها املواطن دون 
االلتزام باملنطقة ليشمل فقط خدمات الرعاية األولية وال 
يشــمل التحويالت للعيادات اخلارجية والطبيات وأدوية 

املتابعة السكر والضغط وغيره كما يروج له البعض.
 هذا العمل يســجل للوزير الذي أنصف املواطن من 
حجج بعض األطباء الذين وجدوا في عنوان السكن عذرا 

لعدم تقدمي العالج للمراجعني.
نعلــم أن هناك قرارا خاصا بعــالج احلاالت الطارئة 
أو شــبه الطارئة في أي مركز أو مستشفى، ولكن هناك 
بعض األطباء أصبح يتضايق من مراجعة املرضى وكأنه 
يريد إنهاء ســاعات عمله دون تعب أو مجهود ونكررها 
البعض وخاصة في بعض املراكز الصحية وبعض أقسام 

الطوارئ املتخصصة.
نشد على يد الوزير ونقول له استمر في قرارك ونطمئنك 
بان أعداد املراجعني لم تتغير كما يصورها البعض حيث 
إن القرار خاص باملواطن وأوقــات املراجعة محددة بعد 
الواحدة ظهرا، مســتغربا من االنتفاضة على هذا القرار 
وخاصة من قبل البعض في اجلسم الطبي وليس اإلداري.
هنــاك اقتراح آخر نتمنى مــن وزير الصحة تطبيقه 
عاجال يتمثل في تطبيق البصمة على األطباء في مختلف 
القطاعات للحد من حالة التسيب والفوضى التي تشهدها 
بعض مستشفيات الوزارة بسبب تقاعس بعض املديرين 

ورؤساء األقسام في متابعة عملهم. 
هناك حالة من الرفض في األوســاط الطبية لتطبيق 
البصمة وفي املقابل يرى املراجع البســيط أن تطبيقها 
واجب وخير شــاهد ان هناك بعض األطباء املخصصة 
لهم عيادات أسبوعية يكلف طبيبا آخر ليحل محله ملتابعة 
مراجعيه، وهو مشــغول في عيادته اخلاصة ويشخص 

ويجري العمليات بكل التزام.
جميع قطاعات الدولة ملتزمة بالبصمة فلماذا يعارض 
األطباء ذلك علما بانهم أساســا يعملون بنظام اخلفارات 
وغيره ومقابل ذلك يتقاضون بدال ماليا وبناء عليه لن تؤثر 
البصمة في أداء عملهم بل سترفع من إنتاجيتهم وتواجدهم 
في موقع احلدث عند احلاجة، لذلك نقول لوزير الصحة، 
اعقلها وتوكل، طبق البصمة واجعل من ديوان اخلدمة هو 
احلكم الذي يحاسب كل متقاعس وغير منتج في عمله. 

شهدت الساحة احمللية مؤخرا عددا من الندوات التي دعي 
اليها وشــارك فيها العديد من النواب الناشطني السياسيني 
دعما للمحكوم عليهم بالقضيــة املعروفة بدخول املجلس 
والتي أســدل الســتار عنها بصدور األحكام على من اتهم 
فيها بالبراءة للبعض وبالسجن للبعض اآلخر وتنفيذ عدد 
من املتهمني احلكم بتسليم انفسهم احتراما للحكم والبعض 

اآلخر فضل اللجوء الي خارج الوطن.
ولقد شدد املتحدثون على ضرورة العفو الشامل إلعادة 
اللحمة للمجتمع الكويتي، ولألسف أيضا استخدام مفردات 
مــا كان يجب ان تقال في هذه الندوات التي تثير وال تخدم 
قضية املتهمني، كما ركــز املتحدثون على تفعيل املادة 75 
من الدستور التي تنص على: »لألمير أن يعفو مبرسوم عن 
العقوبة او ان يحفظها، أما العفو الشامل فال يصدر إال بقانون 

وذلك عن اجلرائم املقترفة قبل اقتراح العفو«.
من وجهة نظرنا، فإن ما يقوم به النواب والنشــطاء ال 
يعدو اال نوع من ابراء الذمة جتاه املدانني واسرهم، ولنا احلق 
ان نتساءل: ألم يكن من األجدر ان يقوم النشطاء بااللتزام 
بحكم القضاء ودعوة املدانني باخلارج لتسليم انفسهم اسوة 
مبن سلم نفســه داخل البالد ومن ثم التحدث عن العفو؟! 
كيف يطلب أو يقبل املشــرع ان يتقدم باقتراح العفو دون 
اي اعتبار حلكم القضاء؟! وهنا جتدر اإلشارة الى ناشطني 
سياسيني في مختلف دول العالم عارضوا حكوماتهم ونفذوا 
حكم السجن وخرجوا منه ابطاال لم متس شخوصهم ألنهم 
آمنوا مبا اقدموا عليه واحترمــوا احكام القضاء، وهنا في 
الكويت وانني علي يقني تام بحكمة صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ربان السفينة الكويتية وأب الكويتيني 
جميعا احلريص علــى مصاحلهم بأنه لن يتردد حلظة في 
كشــف الضر عن أبنائه احملكومني بعد االلتزام بتنفيذهم 

احلكم القضائي اسوة مبتهمني ومدانني آخرين.
نعــم كان األجدر بالنواب والنشــطاء توجيه النصيحة 
احلقة وليس االشــارة الي املادة 75 من الدســتور فقط بل 
وااللتزام باملادة 79 من الدستور التي تنص على: »ال يصدر 
قانون اال اذا اقره مجلس األمة )وصدق عليه األمير(«، وهنا 
حتى لو اقر املجلس مشروعا بقانون للعفو الشامل البد من 
املصادقة الســامية له والتي صدرت األحكام باسم صاحب 
السمو، واألمل معقود بالنواب األكارم والنشطاء السياسيني 
ان يكونوا واقعيني ودون دغدغة املشــاعر او اثارة الشارع 
وقبلهم املواطنون الكويتيون املدانون املتواجدون باخلارج 
بتسليم انفسهم والعودة الى حضن البالد بدال من الهروب من 
الواقع والى متي سيكونون خارج بلدهم! ومن ثم التحدث عن 
العفو وسيجدون كل جتاوب من ربان السفينة قبل املجلس!
هذا ما آمله في القريــب لنطوي صفحة ونفتح صفحة 

جديدة ببادرة سامية. 

»الصحة«.. 
وبصمة األطباء

العفو بني املادتني 
75 و79 

وتنفيذ احلكم

إطاللة

قضية ورأي

في اآلونة األخيرة وهي ليســت بفترة 
قصيــرة بل صارت طويلــة املدى تهيمن 
وتسيطر على املجتمعات العربية حالة تسمى 

»محللني سياسيني«.
على مدار اليوم نســمع ونقرأ كّما من 
التحليالت السياسية ألناس بعضهم ال يفقه 
في السياسة شــيئا والبعض اآلخر متابع 
لتلك التحليالت ليس بقصد القراءة ملواكبة 
احلدث واألحداث بل لنقل تلك التحليالت عبر 
وسائل التواصل االجتماعي ليظهر لآلخرين 
أنه خبير ومحلل سياســي، إلى أن وصل 

احلال بنا ألن نقول لهم »زهقنا سياسة«.
من أجمل ما تعلمته من أستاذي أبومبارك 
اهلل يحفظه ويطول في عمره وقد ذكرتها 

من قبل في العديد من مقاالتي أن األخبار 
أو التحليالت السياسية التي نأخذ بها البد 
أن يكون لها مصدر رسمي، وعندما نرغب 
في أن نستمع لتحليالت سياسية البد أن 
نشاهدها ونسمعها من قنوات وأناس لهم 
ثقل سياسي وليس ما نراه ونقرأه ونسمعه 

اآلن على الساحة السياسية.
أنا لست بخبيرة سياسية، لكنني قارئة 
جيدة لبعض الكتب املختصة في عالم السياسة 
وزعمائها، وما تعلمته أن السياسي أو احمللل 
السياسي البد أن ميتلك فكرا ونهجا متبعا 
يقوم عليه في حتليالته السياسية، وبجانب 
هذا فإن السياســة ال تشترى والتباع وال 
تســتأجر كما نرى في اآلونــة األخيرة، 

فالتحليل السياسي يبنى على طرح القضية 
وحتليل عناصرها دون تدخل وحتيز ممن 
يقوم بتحليلها وال مانع بعد التحليل والتفكيك 
للقضية أن يطرح احمللل رأيه الشــخصي 
وذلك الرأي البد أن يبنى على مبادئ سياسية 
واستراتيجية فكرية ال مزاجية ومحسوبية 
كما نرى اآلن من بعض احملللني واملغردين، 
ذلك هو التحليل السياسي وتلك هي قواعد 
التحليالت ولكن ما يكتب وينقل ويقرأ من 
املأجورة واملزاجية  بعض األقالم واألفواه 
هي ما جتعلنا نقول لهم »زهقنا سياسة«.

مسك اخلتام: ليس من الذكاء أن تنتصر 
في اجلدال.. إمنا مــن الذكاء أال تدخل في 

اجلدال أصال.. جبران خليل جبران. 

قال اهلل تعالى: )وجاءوا على قميصه بدم 
كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر 
جميل واهلل املستعان على ما تصفون( ڈ.

اختفى املعروف بـ »جمال خاشقجي« خارج 
اململكة وحتديدا في تركيا رغم أنه شخص 
عادي وكاتب صحافي له آراء معينة، والعقل 
يقول ان مثل هذا الشخص من املستحيل ان 
يكــون ندا للمملكة في أي حال من األحوال 
كأي شخص آخر، لكي توجه أصابع االتهام 
للسعودية!! وقصة االختفاء عبارة عن مسرحية 

حضورها فريق العمل نفسه! 
في األمس القريب وأمام وسائل اإلعالم كلها 
قامت اململكة العربية السعودية باعتقال من 
هم أهم من جمال خاشقجي ومنهم مسؤولون 
ورجال أعمال في الدولة، ملاذا لم حتدث تلك 

الضجة؟! 
وعندما تدخلت كندا في شأن من شؤون 
وسيادة اململكة كان الرد قاسيا بطرد السفير 
الكندي وقطع العالقات مــع كندا ردا منها 

للتدخل غير املعني.

وليكــن في علــم اجلميــع أن اململكة 
عندما تريد شخصا ســتحصل عليه أمام 
املأل وستعاقبه أمام العالم، وستنفذ اململكة 
إجراءاتها دون االلتفات لألبواق املعارضة أو 

األبواق املغرضة.
من املفاجآت الغريبة أن اإلنسانية الزائفة 
خرجت عند اختفاء خاشقجي! اصبح الكل 
معنيا وأصبح الكل يغني لإلنسانية! اين هي 
اإلنسانية في السنوات األخيرة املاضية في 
القتل والتهجير؟ أين هي أميركا عندما منع 
ترامب وطرد الالجئني وغالبية اجلنســيات 
العربية؟ أين هــي الصحافة الصفراء التي 
تلهث وراء السبق في شتى الطرق حتى لو 
كلفهم ذلك صناعة املوت لكي يحصلوا على 
مادة إعالمية تزيــد من متابعاتهم؟ أين هي 
قناة اجلزيرة صاحبة أعلى محتوى للدمار 
اكتفت اجلزيرة  والفتنة والتحريض؟! فقد 
بنشر الروايات املغلوطة واملفبركة واحملرضة 
كعادتها ومصدرها الدائم ضمير مســتتر 

تقديره هو! 

وبكل تأكيد فإن مؤمتر مستقبل االستثمار 
السعودي ســيمضي على أكمل وجه ألن 
املســتقبل قد صنع فعال، ولن يتغير شيء 
أو ينقص شــيء بعد انســحاب عدد من 
وســائل اإلعالم وبعض الشركات األجنبية 
املشاركة في املؤمتر، اخلاسر األكبر هم هؤالء 
املنسحبون الذين خسروا فرصة مهمة من 
فرص حياتهم، ألن االستثمار في السعودية 
هو من أقوى االســتثمارات في العالم وان 
رواد التواصل االجتماعي السعوديني ووسائل 
اإلعالم السعودية واخلليجية هم الداعمون 

احلقيقيون للمملكة ارضهم وبلدهم. 
الســعودية؟  أتعرفون ما  في اخلتــام 
الســعودية حصن للخليج والعرب، ومالذ 
آمن وهنيء لكل األطياف واألعراق، وارض 
باركها اهلل وأعزهــا منذ األزل، وهي حتت 
مجهر املستثمرين واالقتصاديني الطامحني، 
الســعودية نصير املستضعفني السعودية 
كاجلبل األشــم يبيد من يتربص بها بكل 

شموخ وكبرياء. 

تتوالــى صدماتنا عندما يرحل عنك من 
كان قريبا منك.. فترة الكتابات والرغبة في 
اإلبداع كنت أرغب بشدة بالتواصل مع من 
له قدرة الكتابة وعشــق الكتابة وكانوا قلة 
أولئك الذين ارتبطت بهــم روحيا وأدبيا، 
حتكمني عادات وتقاليد وقيود اجتماعية.. 
كان األديب الكبير اسماعيل فهد اسماعيل 
أحدهم.. شيخ األدباء وكبير الروائيني والعقل 
الذي أرغب كثيرا في التحرك في مضماره.. 
يشجع بحماس وينتقد بحب وميد يد العون 
دون أن يشــعرك مبدها.. مريحا في كالمه 
وان اتصف بقلــة الكالم وظهر حديثه مبا 

قل ودل.. يبتسم حني أناقشه ويستثار حني 
أستمتع مبناكفته ويشجع بقوله إن لك باعا 
طويال في األدب.. أشعرني مبكانة أكبر مما 
أنا عليه ورفع من معنويات ظلمت حتت بند 
اخلوف في السير في مجال الكتابة بقيود 
مجتمع ذكوري. أحببت فيه تواضعه.. عمق 
نصائحه.. احتواءه.. تركيزه على أهمية القراءة 
والقراءة بشدة وكثرة.. اصراره على أن ألج 
للرواية وترك املوهبــة تتغلغل فيها بعيدا 
بعض الشيء عن القصة القصيرة.. اليوم.. 
فقدته.. شعرت بذلك الفراغ القاسي الذي امتد 
قهرا ليضغط على قلبي بشدة فيعصره.. 

أشــعرني رحيله باليتم.. اليتم األدبي.. من 
لي بيد متســك أناملي ألكتب؟ من أين لي 
بروح تشجع وتشحن داخلي ألنطلق؟ ملن 
أبــوح بفكرة متر داخل عقلي حائرة تكون 
كذا أو تصــدر عن طريق كذا؟ قبله.. رحل 
أديب آخر مقرب.. األديب املصري مأمون 
املغــازي. مناقش آخر اخذ حريتي معه في 
الطرح والتعبير.. باالستشارة والتنفيس.. 
أتراهم يرحلون تباعا؟ تاركني روايات وكتبا 
تسعد اآلخرين.. مخلدين أسماء جميلة جليل 
قادم يستمتع بالقراءة والتحليق في سماء 
األدب.. لم يعد بجانبي أحد.. رحم اهلل االثنني.. 

لكل منا ما يفضله »املفضل« ســيارة، 
لون، طعــام، هواية، مثل.. نعم مثل يكون 
األقرب إليه القريب من شــرايينه وقلبه، 
يردده دائما يالقي طريقه إلى لسانه دون 
ان يشــعر، يجده قد وقع من شفتيه في 

زحمة الكالم.
مثلــي انا هو »عازف احلي ال يطرب«، 
وهناك آخر في آخره كلمة عقارب لكن ال 
يوجد داعي ملناقشته اآلن، قد يكون موضوع 
مقالة قادمة. استطيع أن أجزم بأن اجلميع 
انطبق عليه وجرب مرارته بعلمه أو بدون.

شرحي املتواضع والبسيط لهذه املقولة 

الشعبية أن هناك عازفا ماهرا ومميزا في 
احلي ال يلقى له بال وال يحصل على االهتمام 
والتقدير الذي يســتحق بني أبناء منطقته 
وحيه، لكن عندما يعزف في مكان بعيدا عن 
موقعه اجلغرافي وبعيدا عن أهله وأصدقائه 
يالقي التقدير والتشجيع وأحيانا التصفيق.
كما هو احلال معي ومعكم، تبدي رأيك 
الذي ال يصلح كما يقولون ويصفون في 
أحد النقاشات العائلية التي تنتهي بالصراخ 
وتدخل جهاز مكافحة الشغب.. ويويويو. 
بينما يقــول نفس ذلك الرأي الذي ذكرت 
الشخص البعيد الغريب ويستقبلون رأيه 

بتلك االبتسامة وأحيانا بالتكبير »اهلل أكبر«.
هذا فــي الصعيــد احمللــي الداخلي 
»اجلواني«، أما في الصعيد اخلارجي فتشهد 
عليه شركات االستشارات التي تأخذ كالم 
املوظفني »نحن« الذي جف حبره وحفظت 

أوراقه مع الغبار في امللفات املتكدسة.
 make« وتعيد ترتيبه مع بعض املكياج
up« املخلــوط بالقليل من األلوان والعرق 
من هذا املوظف وذاك هنا وهناك ومن ثم 
يقدمونه ملقر عملك على قرص مدمج من 
الذهب. هذا مثلي أنا، عازف احلي ال يطرب، 
فما قولكم املأثور الذي حتبونه وتكررونه؟
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