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م��ا ي��ج��ري يف املنطقة م��ن �رصاعات
مذهبية لن تقود �إلى اثبات �أو نفي �أي
�شيء .بل انها �إ�ضاعة للوقت وت�شتيت
للقوة وهدر يف االموال وتبديد لفر�ص
ذهبية توفرت من عائدات النفط .بل انها
�سببت �آالم��ا و�أوجاعا ي�صعب التغافل
عن خطورتها .عندما يقال ان اوروبا
تقدمت على ال�رشق باربعة او خم�سة
ق��رون ف ��إن الأم��ر ال يعني املبالغة يف
التقدم وال يعني كيل املديح الوروبا وال
يعني ان التقدم االوروبي على االخرين
عدا الواليات املتحدة يق�صد منه التعود
على االباحية واالف��راط يف الكجوليات
وامل��خ��درات واجلن�س  .نحن كعرب
وم�سلمني نقر بتخلفنا الثقايف واالدبي
والعلمي وال�صناعي واالقت�صادي �إال اننا
من بني �أمم نادرة التزال حتتفظ بالقيم
وحترتم العادات والتقاليد املتوارثة
التي تكفل القدر االف�ضل من الرتاحم
والتوادد� .إال �أن هذه امليزة �أو الف�ضيلة
تقت�رص بكل �أ�سف على فئات معينة اما
كمواطنني او ابناء قبائل او عوائل �أو
مذهب واحد� .أوروبا تقدمت لأنها �أدركت
احلاجة الى احلفاظ على قد�سية الدين
ملن ي�ؤمن به ويف اطار الكنائ�س ودور
العبادة وبالتايل �أبعدته� -أي الدين-
من خ�لال الرهبان والق�ساو�سة ،عن
متاهات ال�سيا�سة و�أمرا�ضها وم�شاكلها
وعوراتها .ويف عاملنا العربي اعرف
وتعاملت وزاملت بع�ض الكبار الذين
يدركون هذه احلقيقة �إال انهم منخرطون
يف جتاذبات ال�شارع الذي حرف البع�ض
من ادعياء الدين اولوياته ،وافتوا مبا
يتفق والطريق الذي يقودهم الى ال�سلطة
واملال وال�ثراء ال الى العبادة .للدين
وظيفة �سامية منزهة ال يجوز اال�ستثمار
بها يف ا�سواق ال�سيا�سة واملال وامل�صالح
 .واذا كنا نفخر ب�أننا الزلنا نحرتم القيم
ونحتفظ بعادات كرمية فعلينا ان نقر
ب�أن الدين هو العامل الذي ابقى لدينا
هذا االلتزام.
يف الف�صل الت�رشيعي اخل��ام�����س يف
الكويت نادى د�.أحمد اخلطيب واملرحوم
جا�سم ال�صقر واملرحوم �سامي املني�س
واملرحوم جا�سم القطامي ،وكان معهم
االخ وال�صديق د�.أحمد الربعي ،يرحمهم
الله جميعا ،بوجوب عدم اجلمع بني
احلكم وال��ت��ج��ارة .وه��و م��ب��د�أ �صائب
حتر�ص ا��سرة احلكم يف الكويت على
عدم ممار�سته وال على مناف�سة �أحد يف
الدوائر االنتخابية .وال �أ�شري الى دول
اخ��رى لأن التجربة الكويتية ظاهرة
فريدة حتى االن يف احلكم وال�شعب
على ال�سواء ،لذلك مت احلفاظ على
الد�ستور من العبث والتعديل وهي
رغبة احلكم بالدرجة االولى للحفاظ
على القدر االكرب من �ضمانات احلريات
والكرامة لالفراد .التجربة الكويتية
لي�ست منزهة من االخطاء �إال انها ت�شكل
�سابقة بقلة االخطاء والنزاهة رغم ما
يقال ويكتب وفيه الكثري من ال�صحة
التي ت�شكل ظاهرة طبيعية لنتاجات
املجتمع على م�ستوى ال�سلطات الثالث
يف عامل يغلي وحميط يقتل فيه النا�س
ا�شقاءهم على الهوية �أو حتت مظلة
التكفري او اال�صالح  .يف تلك الفرتة
وفقا ملا �سمعته من االخ الكبري جا�سم
اخلالد امل��رزوق وزي��ر الرتبية وزير
التجارة اال�سبق ومدير عام بلدية الكويت
يف بداية ع�رصها الذهبي ،وللأمانة كل
مراحل عمل جا�سم املرزوق كر�ست نتاجا
ور�صيدا عاليا يف املجاالت التي توالها
 ،قال يل ان االمري احلايل ال�شيخ �صباح
الأحمد كان يتم�سك بوجوب التزام الدولة
ب�أن يظل كل تعطيل عمل للد�ستور مرتبطا
مبتطلبات د�ستورية احلل وان ال يرتك
امر التعطيل على ح�ساب حق ال�شعب يف
ا�ستئناف املمار�سة الد�ستورية من خالل
احلياة النيابية.
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احل��ي��اة ح��ق مكت�سب جلميع
املخلوقات وال يخت�رص هذا
احلق على الإن�سان فقط مع ان
القتل الع�شوائي واملنظم �صفة
مال�صقة للب�رش ولي�س للحيوان
ال��ذي ال يقتل وال يعتدي �إال
حلاجته الغريزية التي خلق
لها ،وكنت وما زلت متم�سكا
ب��وج��ه��ة ن��ظ��ري ح���ول رف�ضي
القاطع وا�ستنكاري ال�شديد
للقتل �أو الت�صفية البدنية مهما
كانت اال�سباب واالعذار فالقتل
وازهاق الروح دون حق �أو قانون
امر مرفو�ض رف�ض ًا تام ًا ال جدال
وال نقا�ش فيه اب��دا ويف نف�س
الوقت اعذر بع�ض النا�س ممن
يرتكب جرمية قتل حتت ظروف
احل��وادث ودون �سبق وا�رصار
واعداد العدة للقتل �أو التدمري،
يف ه��ذه احل��ال��ة ال اداف���ع عن
القاتل ولكن ا�شفق عليه وادعو
له بالرحمة والر�أفة ع�سى ان
يجد اهل القانون لهذا املذنب
ق�رصا حال قانونيا ير�ضي كل
االط��راف وهناك كذلك جرمية
ارتكبت ب�سبب القهر واال�ضطهاد
والتجرب والظلم امل�ستمر على
الإن�����س��ان يوميا م��ا �سبب له
االنفجار ومتنى املوت على هذا
النوع من احلياة هذه احلالة
اي�ضا ا�شفق عليها دون ان الومه
فان املقهور من الب�رش ي�صبح
قنبلة موقوتة تنفجر وقت بلوغ
ال�ضغط ح��ده االعلى وللب�رش
حدود حمددة لل�صرب والتحمل
فال تلوم �شاب ًا ترعرع والغري
يغت�صب ار�ضه ويف كل يوم تنتهك
حرياته وتن�سف �أحالمه وال �أمل
له مع امل�ستقبل ،هذا النوع
م��ن النا�س يعي�ش حت��ت نري
االحتالل يف فل�سطني ،نعم يف
فل�سطني تذبح احلريات وتنتهك
االعرا�ض وتغت�صب الآمال ،يف
فل�سطني �أحالم ال�شباب يفتتها
الظلم واجلربوت فال تتوقع من
�شاب تعكر ليلة بالهم والغم
وال��ذل و�ضاع نهاره بني ازيز
ر�صا�ص االحتالل ونذير احلب�س
واالع��ت��ق��ال وظ�ل�ام دام�����س يف
طريق �أحالمه فال تنتظر من هذا
ال�شاب ان يقي�س الأمور مبقيا�س
من كانت رجاله يف املاء ويده
يف الطيب من ال��زاد والطعام
ينام ليله حاملا م�ستب�رشا بغد
م�رشق بهيج ،هذا ال�شاب يختلف
ح��ال��ه ع��ن ح��ال م��ن ه��م حتت
ظلم االح��ت�لال يبات وي�صحو
مقهورا الدنيا يف عينيه ال لون
لها حاله ك���آالف ال�شباب يف
فل�سطني يت�سكع هنا وهناك دون
هدف �أو �أمل لفجر يوم جديد هذا
ال�شاب الفل�سطيني وغريه �ألوف
ي�سريون على الأر�ض كم�شاريع
ا�ست�شهاد البد له ان ينفجر يف
حلظة م��ن ���س��اع��ات وحلظات
الأمل والقهر الذي ي�شعر به فال
ت�ستهينوا مبا حتتويه طاقته
من ق��وة انفجار يدمر الكرة
الأر���ض��ي��ة ان مل يجد لنف�سه
متنف�سا يهن�أ ب��ه حلظات،
ه��ذا ال�شاب وغ�يره كثري هم
ط��اق��ة نافعة ان مل ت�ستغل
ايجابيا ومينحه ال�سالبون
حقه فليتحمل من قهره عنفوان
انفجاره الذي يعلم الله وحده
م��داه فارحموا من يف الأر�ض
يرحمكم من يف ال�سماء.

يف عام  1979ح�صلت �أحداث كبرية وج�سيمة ومنها الثورة
الإيرانية و�أزمة الرهائن الأمريكية يف �إيران وقيام جهيمان
باحتالل احل��رم املكي واحتالل ال�سوفيت لأفغان�ستان
ومعاهدة ال�سالم بني م�رص و�إ�رسائيل ،ومازلنا نعي�ش
نتائج هذه الأحداث وهي امتداد �إلى ما ي�سمى الآن الربيع
العربي ،و�أرى �أن الأخطر هو فكر �سيد قطب الذي ولد عام
 1906ومت اعدامه عام  ،1966وان�ضم قطب �إلى جماعة
الإخوان امل�سلمني هذه اجلماعة التي تغلغلت بني الفقراء
والطبقة الو�سطى وا�ستغلت حاجاتهم واحتياجاتهم
ملواجهة امللك فاروق ملك م�رص يف ذلك الوقت ،و�أن�ش�أ
الإخوان امل�سلمون عدة خاليا مب�سميات خمتلفة كلها تتبع
فكر البنا ومر�شد الإخوان ،و�سبب حتالف جمال عبدالنا�رص
والقادة الع�سكريني مع الإخوان امل�سلمني هو لأن الإخوان
جنحوا يف اخرتاق الطبقات الفقرية ولأن لهم دعم ًا �شعبي ًا
كبري ًا و�أتباع ًا بالآالف لذلك جنح عبدالنا�رص مع الإخوان
امل�سلمني يف االنقالب عام  1952على امللكية مب�رص ،وبعد
االنقالب ح�صل االختالف لأن عبدالنا�رص كان يفكر يف ان�شاء
دولة قومية علمانية� ،أما الإخوان امل�سلمون فكان هدفهم
ان�شاء اخلالفة الإ�سالمية ،و�أي�ض ًا من �أ�سباب اخلالف هو
تق�سيم املنا�صب والكرا�سي داخل احلكومة بعد االنقالب،
فقام جمال عبدالنا�رص برت�شيح عراب الإخ��وان «قطب»
ملن�صب وزير الرتبية والتعليم فرف�ض قطب وح�صل اخلالف
مع جمال عبدالنا�رص ،فبد�أ قطب مبهاجمة عبدالنا�رص
و�صار يقاوم تيار عبدالنا�رص ،التيار النا�رصي ،فبعد
حماولة اغتيال عبدالنا�رص عام  1954من قبل الإخواين
حممد عبداللطيف ا�ستغل عبدالنا�رص هذا املوقف و�سجن
وقب�ض على كل الإخوان امل�سلمني وعلى ر�أ�سهم �سيد قطب،
ويف ال�سجن قام قطب باعداد �أهم كتبه وهو «معامل يف
الطريق» ومت تهريب كتابه وطباعته يف اخلارج فت�أثر به
الكثري من الدعاة ،و�أكرث املت�أثرين كان «اخلميني» الذي
ت�أثر ب�أفكار قطب الدينية يف ق�ضية االنقالبات والثورات،
لذلك ن�شاهد اليوم �أكرب حزبني دينيني متطرفني هما حزب
احلر�س الثوري الإيراين وحزب الإخوان امل�سلمني ،لكن
امل�ستفيد الأكرب فيما يجري يف املنطقة الآن من العمليات
الإرهابية والقتل يف ال�رشق الأو�سط هم احلر�س الثوري
الإيراين لأنهم ا�ستفادوا من اخلالفات الدينية فانت�رشوا يف
العراق و�سوريا ولبنان واليمن ،لكن الإخوان امل�سلمني
جنحوا يف �سوريا ويف تركيا ويف الكويت وال�سعودية
وم�رص وامتلكوا �أوروبا حتى انه �أطلق على لندن «لندن�ستان»
ك�أنها امارة يف �أفغان�ستان ،وب�أيدينا دعمنا املجاهدين
يف �أفغان�ستان بفكر الإخوان امل�سلمني املتطرف وكانت
النتيجة انت�شار اجلماعات الإرهابية املتطرفة يف عاملنا
العربي وانت�شار الفو�ضى املنظمة والإرهاب هي �سيا�سة
�أمريكا يف املنطقة التي دعمت املجاهدين باملال وال�سالح
ومن ثم قامت مبحاربتهم وقتلهم ،فبعد قيام حزب الله
بعملية انتحارية يف لبنان عام  1983والتي قتل فيها
 250جندي ًا �أمريكي ًا غري عمليات اختطاف الطائرات وقتل
الأمريكيني� ،أ�صدر رونالد ريغان عام  1984القرار الأمني
ال��ذي يق�ضي مبحاربة الإره��اب فكانت احل��رب على حزب
الله واتخذوا قرار ًا بدعم امليل�شيات التي حتمل فكر وتتبع
الإخ��وان امل�سلمني لتكون �ضد �سيا�سة حزب الله ،وو�صل
الدعم اال�ستخباراتي الأمريكي �إلى باك�ستان لتجنيد امل�سلمني
وال�سماح لهم بدخول �أفغان�ستان عن طريق بوابة باك�ستان
وهو ما ح�صل الآن حيث �سمحت تركيا بدخول املتطرفني �إلى
�سوريا عن طريق بوابة تركيا ،و�أردوغان يعترب من قيادات
تنظيم الإخوان الدويل فدعم الأحزاب �أو امليل�شيات املدعومة
من الإخوان امل�سلمني يف حرب �سوريا فتم تدمري �سوريا،
واليوم يعترب احل�شد ال�شعبي يف العراق املدعوم من احلر�س
الثوري الإيراين �أقوى من ميل�شيات الإخوان لذلك تنازلت
ا�سطنبول وعقدت اتفاقيات مع العراق من �أج��ل حماربة
املتطرفني الذين دعمتهم تركيا والتاريخ يعيد نف�سه ،للأ�سف
الأمة العربية �ساحة للتجارب وللعمل اال�ستخباراتي يف اراقة
دم امل�سلمني وامل�ستفيد هي �إ�رسائيل ،علينا �أن نحافظ على
�شبابنا من الأفكار التكفريية و�أن نح�صن وحدتنا الوطنية و�أن
نتوحد لأن القادم �أ�سو�أ ،و�شاهدنا العملية الإرهابية يف م�رص
يف منطقة العري�ش حيث قتل فيها �أكرث من  9جنود م�رصيني
وا�ستمرار العمليات الإرهابية يف ال�سعودية والكثري من دول
العامل ،فملف التطرف والتنظيمات الإرهابية يتطلب منا
جتفيف منابع متويله واغالق اجلمعيات التي ال تخ�ضع
للقانون وحما�سبة دع��اة الفتنة ،وللأ�سف هناك �آالف
ال�شباب ينتظرون الأوام��ر للقيام بالعمليات اجلهادية
املتطرفة يف منطقتنا العربية ،فعلى احلكومة �أن تهتم
مبلف املتطرفني حتى ال نفاج�أ ب�أي عمل تخريبي ال �سمح
الله يف بلدنا.
�أدعو الله �أن يحفظ الكويت ،والله ي�صــلح احلــال اذا كــان
يف الأ�صل فيه حــال.
واحلافــظ الله ياكـــويت.

إلى أين المفر؟

نواب ال يريدون اال�ستقرار وتلبية مطالب ال�شعب ونف�سهم
«ال��ن��واب» يلقون اللوم على احلكومة مع �أن من يالم
هو النائب امل�شاغب ولي�ست احلكومة ،هناك تق�صري
و�أخطاء ،لكن خط�أ عن خط�أ يختلف ،املواطن انتخب
النائب والأخ�ير ل�سان الأم��ة يف املجل�س ف��أي تق�صري
من احلكومة كما يدعي النائب هو تق�صري من النائب
بالدرجة الأول���ى ،على املواطن �أن يحا�سب النائب
على التق�صري احلكومي ال �أن ينتقد احلكومة ،فوظيفة
الوقوف على احلكومة موكلة للنائب من بعد دخوله
الربملان فهو ل�سان الأمة ب�شكل ر�سمي وعليه مبوجب هذا
االنتخاب �أن يدافع عن املواطن و�أن ي�رشع ما ي�صب يف
�صالح املواطن ،فاذا كان «النائب» مق�رصا فاللوم ال يقع
على احلكومة بل على النائب .ف�أين وعوده وبرناجمه؟
واملطلوب منه كنائب داخل املجل�س �أن يدافع عن حقوق
املواطن ويبحث عما ي�صب يف م�صلحته ،لكن اذا كان
النائب �ضعيف ًا فال تالم احلكومة لأن واجب احلكومة وهو
واجب على املواطن العمل ،فاذا كانت هناك �أخطاء يف
�أداء احلكومة فعلى النائب �أن يبني هذا اخلط�أ ويو�ضح
مدى ت�أثريه ويطرح احلل ويعمل على تفعيل هذا احلل
وتفادي اخلط�أ .ما نراه من النواب لي�س طرح حلول بل
طرح ع�صبيات والبحث عن امل�صالح ال�شخ�صية والفئوية
وهذا له ت�أثري على الأو�ضاع يف البالد ولن يكون فقط على
م�ستوى بع�ض الأفراد ،على النائب ان يتحمل م�س�ؤولية
�آرائه وما يطرحه مدعيا انه حل فاذا ف�شل فعليه حتمل
امل�س�ؤولية ،ملاذا تتحمل احلكومة �آراء و�أطروحات نواب
ال تتفق مع م�صلحة البلد والوطن وال ت�صب يف ال�صالح
العام؟ احلكومة دائما و�أبدا تعمل من �أجل ال�شعب ،وعلى
النائب القيام بدوره �أي�ضا ،وال �أقول ان احلكومة مالك ال
تخطئ ،فللحكومة �أخطاء كما لها اجنازات وان مل تكن
كبرية لكنها يف النهاية بح�سب القدرة واالمكانيات،
وتنبع امكانيات احلكومة من املواطنني وهذا وا�ضح،
لذلك على النائب �أن يكون من�صفا فكما يكون مبد�أ �أي نائب
املراقبة والت�رشيع وبناء على هذا ينتقد احلكومة فعليه
�أي�ضا �أن يبني �أين يكمن اخلط�أ يف الأداء احلكومي ومن
�أدوات الأداء احلكومي عمل املوظف الذي هو املواطن،
الأخطاء ال ت�صدر فقط من احلكومة ،الأخطاء ت�صدر حتى
من النواب ،فاذا كان النائب وال بد منتقدا انتقد زمالءك
�أي�ضا ،ور�أيي مطروح يف اطار النقد البناء والق�صد تطوير
الآداء الربملاين ،كما يحب النائب بنقده تطوير الأداء
احلكومي ،ميكن للنائب �أن ينتقد النواب الذين يطرحون
�أطروحات طائفية م�ستغلني �صالحياتهم يف الربملان ،كما
ميكنه انتقاد النواب الذين ال هم لهم وال هدف غري البحث
عن الوا�سطات لهذا وذاك وي�سمي الظلم الذي يقع ب�سبب
الوا�سطة مناديب اخلدمة ،كل �أبناء ال�شعب مواطنون
فلماذا التمييز؟ وملاذا يا نائب ت�ستخدم ال�صالحيات يف
غري حملها؟ حملك الربملان ولي�س بني �أروقة الوزارات
وامل�ؤ�س�سات لكي مت�شي فالن وعالن ،ي�ستطيع النائب
كما ينتقد احلكومة �أن ينتقد بنف�س امل�ستوى من النقد من
يحر�ض ويجي�ش ال�شارع بتكري�س الع�صبية القبلية بني
املواطنني فهي ال تقل خطرا من تكري�س و�شحن ال�شارع
باخلطاب الطائفي ،كلها ال ت�صب يف �صالح املواطن وال يف
م�صلحته وال يف م�صلحة الوطن والبالد واال�ستقرار فيها،
املواطن يريد الرفاهية من احلكومة يريد اال�ستقرار من
الربملان ،فكم من برملان مت حله بحكمة �أمريية �سامية
يف الوقت املنا�سب من �أجل ا�ستقرار البلد وحل الأمن يف
الوطن ،وعلى املواطن �أن يعي فكما هناك �أخطاء وتق�صري
حكومي غري مق�صود ولأ�سباب �أخرى غري متعمدة ،يوجد
خط�أ بل �أخطاء لنواب يق�صدون ويتعمدون اال�ساءة
ب�أفكارهم ويعربون عن �آرائهم بال ثمن وال تقدير وال
مراعاة ل�شعور الآخرين يح�سبون �أنف�سهم يف جزر نائية ال
يراهم وال ي�سمعهم �أحد �أو يف غرف مغلقة ال عني ر�أت وال
�أذن �سمعت ،مراعاة م�شاعر املواطن مهمة كما هي مراعاة
م�شاعر الآخرين ،ال�سب وال�شتم بال �سبب وال دليل ي�ؤدي
�إلى ال�ضبابية التي تعرب عن الالم�س�ؤولية ،فما الهدف
من ت�رصيحات نارية يف ال�سماء ال ت�صيب هدفا وال غر�ض
منها �إال جتيي�ش امل�شاعر واثارة الأحقاد بني املواطنني
�أنف�سهم �أو �ضد احلكومة ،من املفرت�ض �أن يكون النائب
م�س�ؤو ًال كما يحب �أن تكون احلكومة م�س�ؤولة ،ولكي يكون
ل�صوت النائب ت�أثري كما يجب عليه �أن يكون قدوة بفعله
ال �أن ي�رصح ب�شيء ومن خلف الكوالي�س يقول ويفعل
بخالف ما ي�رصح ،ال�سيا�سة لها �أهلها يف ال�سابق �أما الآن
فال�سيا�سة وليدة ال�صدفة لتع�صب قبلي والتواء طائفي،
والع�ضو الربملاين هو ممثل لل�شعب يف الربملان فال فرق
بني نائب يف الدائرة الأولى ونائب يف الدائرة اخلام�سة
الكل واجب عليه خدمة الوطن واملواطن ب�أمانة و�رشف
وتر�سيخ حب الوطن واالنتماء الوطني بالعمل ولي�س
الأداء املرتدي املغلق على م�صالح �ضيقة.
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ت��دور هذه الأي��ام ا�شاعة مفادها �أن هناك بع�ض
امل�ست�شفيات اخلا�صة ت�شرتي بطاقة عافية،
والتي من املفرت�ض �أن تقوم هذه البطاقة بخدمة
املتقاعدين �صحي ًا عن طريق تغطية نفقة عالجهم
بامل�ست�شفيات اخلا�صة ،وتقوم �رشكات الت�أمني
بدفع تلك النفقات الطبية للم�ؤمن عليه مبا�رشة لتلك
امل�ست�شفيات ،ولكن كم املبلغ الذي �سمعنا به ومن
امل�ستفيد؟ �أوال يجب �أن نعلم �أن املبلغ الذي تغطيه
تلك البطاقة الت�أمينية هو � 17ألف دينار �سنوي ًا اذا

عافية للبيع

بكم ت�شرتى؟ بن�صف املبلغ تقريب ًا �أي بثمانية �آالف
دينار ،من امل�ستفيد؟
�إن��ه مدير مايل ب�أحد تلك امل�ست�شفيات اخلا�صة
حيث يقوم بتحميل فواتري وهمية لتلك البطاقات
التي مت �رشا�ؤها وحما�سبة �رشكة الت�أمني على
كامل املبلغ تقريب ًا .هل يعقل هذا الكالم؟ نعم ال
يوجد عقل يف عامل الن�صب والر�شاوى التي بد�أت
تتف�شى يف الكويت بدء ًا بالأغذية الفا�سدة مرور ًا
بالطرق املغ�شو�شة وامل�ساكن التي ت�سقط �أ�سقفها

على ر�ؤو�س قاطنيها وانتهاء بالأدوية والعالجات
الطبية والعمليات التجميلية لغري املحرتفني
بهذا التخ�ص�ص اخلطر واملهم بذات الوقت واليوم
ن�سمع بطريقة جديدة للغ�ش والر�شاوى التي قد
يكون حتى ل�رشكات الت�أمني يد لبع�ض موظفيها
للم�ساعدة يف مترير مثل هذه املخالفات التي تعترب
تزوير ًا يعاقب عليه القانون �أ�شد عقاب ولكن متى
ما ا�ستطعنا �أن نثبت ذلك ،لذا �أقرتح على �رشكات
الت�أمني �أن تدقق يف فواتري العالج وال ترتاخى يف

ذلك وحتذر موظفيها من الت�ساهل يف ذلك ،كما
�أن�صح �إدارات تلك امل�ست�شفيات ب�أن تراقب موظفيها
ممن يعكفون على املحا�سبة ونظمها ،وال �أن�سى �أن
�أذكر الأطباء بق�سمهم الذي �أق�سموا عليه لأنه يف حال
غ�شهم للمري�ض و�رصف ما ال يحتاجه من دواء �أو من
فحو�صات فهنا جندهم �أهدروا �صحته ووقته ،وبقي
�أن �أخاطب من ميلكون هذه البطاقات ،هل ير�ضى
�أحد منكم �أن ي�ستغل ويبيع �ضمريه من �أجل حفنة
من الدنانري؟

