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في مقالتي »250 يوما والنتيجة صفر« التي 
نشرت اخلميس املاضي حصرت مدة انتقادي 
لوزارة الصحة في الـ 250 يوما املاضية هي فترة 
تسلم د.هالل الساير لها منذ يونيو 2009 عندما 
أصبح عضوا في حكومة ســــمو الشيخ ناصر 
احملمد السادسة، وقلت إنه خالل الـ 250 يوما 
املاضية لم تزد املستشفيات احلكومية سريرا 
واحدا، وأنا لم أكذب ولم آت بهذه املعلومات من 
منزلي، فالساير لم يفتتح سريرا واحدا، بل ولم 
يأت حتى بـ »مالية« ألي مستشفى، ولكن هذا 
لم مينع إدارة العالقات العامة في وزارة الصحة 
من الرد الذي ورد إلى »األنباء« في يوم نشــــر 

مقالتي والذي أنشره كما ورد:
تهديك��م إدارة العالقات العامة واإلعالم أطيب 
حتياتها ومتنياتها لكم بالتوفيق ونتوجه بالتحية 
والتقدي��ر إلى األخ الكاتب ذعار الرش��يدي الذي 
تعكس مقاالته عقال مشغوال بهموم الوطن وقلبا 
يخفق بحبه، وباإلش��ارة إلى ما نش��ر في مقال 
الكات��ب حتت العنوان أع��اله وما تضمن من نقد 
لوزارة الصحة وان مستش��فياتها لم تزد سريرا 
واحدا، نود ان نوض��ح للكاتب ان هذا األمر غير 
صحي��ح، حيث انه تنفيذا لرغبة صاحب الس��مو 
األمير الش��يخ صباح األحمد املتعلقة بالتوس��عة 
الس��ريرية في جميع مستش��فيات الكويت متت 
زيادة التوسعة السريرية في مستشفى الفروانية 
بسعة 270 سريرا ومستشفى اجلهراء بسعة 240 
سريرا، ومستشفى مبارك الكبير ومستشفى العدان 
بنفس السعة 240 سريرا وهي قيد التشغيل، كما 
اس��تطاع وزير الصحة د.هالل الساير احلصول 
على موافقة مجلس الوزراء وإدراج املشروع ضمن 
خطة عمل احلكومة للسنة احلالية 2011/2010 وذلك 
لتوس��عة املستشفى األميري ومستشفى الوالدة 
ومستشفى اجلهراء ومستشفى الفروانية ومركز 
حسني مكي اجلمعة ومستشفى الرازي ومستشفي 
ابن سينا وهي تتضمن توسعة األقسام واملختبرات 
وأقسام األشعة والعيادات اخلارجية وتوفير أكثر 

من 2000 سرير.
إلى هنا انتهى رد وزارة الصحة، وإليكم جزءا 
من احلقيقة وأترك البقية لفهم القارئ فتوسعة 
مستشــــفى الفروانية التي جاء على ذكرها رد 
وزارة الصحة حكايتها كالتالي: أوال بدأها وزير 
الصحة األسبق د.علي البراك وافتتحت في مارس 
2009 في عهد وزير الصحة الســــابق روضان 
الروضان والوزير احلالي لم يتسلم احلقيبة اال 
في يونيو 2009، أي أنه لم يفتتح تلك االسّرة 
التي حتدث عنها الرد الذي جاء كمحاولة إليهام 
القارئ بوجود اجنازات للساير التي ال وجود لها 
فعليا عدا في رد وزارته والذي كان من السهل 

»تكسيره« بالعودة إلى أرشيف الصحافة.
وختاما ال أزال اتذكر جدتي رحمها اهلل وهي 
تقول لي عندمــــا كنت صغيرا »يا وليدي اللي 

يجذب يروح النار«.
Waha2waha@hotmail.com

يا »صحة«.. اللي يجذب 
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نهنئ قيادتنا السياســـية واملواطنـــني واملقيمني على هذه 
األرض الطيبة بذكرى تولي سمو الشيخ نواف األحمد منصب 
والية العهد متمنني لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
طيلة العمر ولسمو ولي العهد دوام التوفيق لهذه الثقة الغالية 
ولسمو رئيس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد العون والسداد 

لكويت زاهرة برجالها من كل موقع وعلى كل صعيد.
> > >

قبل أيام كشف فهمي شبانة ضابط املخابرات الفلسطيني 
السابق فضيحة )غير مفاجئة( عن تورط قيادات فلسطينية 
برام اهلل في مفاسد أخالقية ومالية سرقت خاللها املاليني من 
اخلزانة الفلسطينية للصرف على امللذات احلرام ولشراء البيوت 
والقصور وودائع شخصية في البنوك اخلارجية، وكانت هذه 
الفضيحة قد أعلنها بالصور والوثائق الدامغة عبر إحدى القنوات 
اإلسرائيلية وهي متاحة اآلن )الفضيحة( على موقع »يوتيوب«، 
وقد حاول احد املسؤولني في إدارة الرئيس محمود عباس ان 
ينفي ويبسط ويخفف من هذه الفضيحة، ولكن وحتت التهديد 
من شـــبانة بانه سيعرض املزيد من الصور والوثائق، اضطر 

الرئيس الفلسطيني ان يشكل جلنة حتقيق فيها.
والواقع ان هناك هواجس قوية لدى الشارع العربي، وبالذات 
من تلك الدول اخلليجية املانحــــة ومنها الكويت، حيث عبر 
اعضاء كثــــر من مجلس األمة عن مغبة الدعــــم املالي الكبير 
للسلطة الفلسطينية دون وجود أداة رقابية محايدة وصارمة 
لضمان صرفها لصالح قضية فلسطني وشعبها املظلوم الذي 
تتوالى عليه النكبات من اإلسرائيليني ومن يقف وراءهم ولم 
ينج حتى من فســــاد بعض قياداته السياسية التي تزعم انها 
تعمل ألجله! وعندما عارض نواب في البرملان الكويتي ليس 
بخال على إخوانه الفلســــطينيني وليس إجحافا بهم رغم ان 
بعضهم القليل ال يتورع في ان يرفع صور املقبور صدام حسني 
نكاية في الكويت والشرفاء العراقيني تأييدا جلرميته الكبرى 
في 1990م، ولكن بسبب انعدام الثقة في القيادة الفلسطينية 
التي متارس االستســــالم والهوان امام الغطرسة الصهيونية 
وتتراجع يومــــا بعد يوم، وكانت حماس من غزة قد نصحت 
الدول املانحــــة وخاصة اخلليجية )ومن غيرها؟!( في أعقاب 
املؤمتر االقتصادي األخير في الكويت باحملافظة على ماليينها 
عبر صرفها بنفسها في إعمار ما دمرته اآللة احلربية اإلسرائيلية 
وأال نوكل ذلك إلى قيادات فلســــطينية حتوم حولها الشكوك 
والشــــبهات وهاهي األيام اآلن تكشف عن مصداقية ذلك، بل 
يبدو ان احلرامية قد اختلفوا في توزيع »البوقة« فأخذ بعضهم 

يفضح بعضا!
إنها لألســــف أموال املواطنني التي رمبا تقتصد هذه الدول 
املانحة من رفاهيتها من أجل قضيتهم العربية واإلسالمية لتذهب 

الى جيوب هؤالء احلرامية لينفقوها على ملذاتهم احلرام!
a.alsalleh@yahoo.com

التحول الكبير في مسار العمل السياسي في الكويت منذ 
دخول الشيخ أحمد الفهد للحكومة أمر يستحق التوقف والتأمل 
واإلشـــادة أيضا، فاحلكومة أو احلكومات اخلمس املتعاقبة 
خالل السنوات الثالث املاضية كانت أشبه باملريض الذي عجز 
األطباء عن معرفة »علته«، فكان دخول الشـــيخ أحمد الفهد 
مبنزلة إبرة أدرينالني حركت الدماء في هذا اجلسد العليل، 
وأعادت النشـــاط واحليوية للحكومة التي بات فقدان األمل 
فيها قاب قوسني أو أدنى من عموم الشعب الكويتي. واألمر 
ال يتعلق بإقرار خطة التنمية والتي كان »بو فهد« مهندسها 
فحســـب، مع التأكيد على أهمية املوضوع في هذا التوقيت 
احلرج من تاريخ الكويت السياسي، وإمنا يتعلق أكثر بنزع 
فتيل األزمة »املفتعلة« بني السلطتني والتي كانت احلكومة 
بضعفها وتردد قراراتها السبب الرئيسي لها، فقد متكن الفهد 
مبا ميتلكه من حنكة سياســـية الفتة للنظر وعالقات طيبة 
وقدرات قيادية كبيرة من دعم الســـلطة التنفيذية ودفعها 
إلى األمام، فتحية للفهد وجلهوده الواضحة و»ســـالمات يا 

بو فهد«.
***

يشـــكك البعض في فاعلية خطة التنمية التي تقدمت بها 
احلكومة وأقرها مجلس األمة مؤخرا، ويدعو الكثيرون إلى 
القول باستحالة تنفيذ 5% منها خالل الفترة املقررة لها وهي 
خمس سنوات، وعلى الرغم من أن واقع احلال املزري وخاصة 
فيما يتعلق بأجهزة الدولة الرســـمية وهي األجهزة املعنية 
بشكل أساسي بتنفيذ املشاريع املقررة في اخلطة، إال أن هناك 
جوانب إيجابية عدة تدعو إلى التفاؤل، فاحلكومات املتعاقبة 
منذ عام 1986 لم تســـتطع أن تلتزم بواجبها الدستوري في 
تقدمي خطة تنمية وبرنامج لعملها، األمر الذي تسبب عبر تلك 
السنوات في تراكم املشكالت وظهورها بوتيرة متسارعة في 
اآلونة األخيرة، وبالتالي فمجرد إقرار خطة تنموية يصاحبها 
برنامج عمل واعد وطموح هو إجناز يستحق اإلشادة، فمن دون 
خطة عمل يصبح الكالم مجرد »كالم«. كما أن إقرار اخلطة بعد 
صراع مرير بني السلطتني هو دليل واضح على قوة املجلس 
الذي استطاع أن يجبر احلكومة على الوفاء مبتطلباتها وفي 
ذلك أبلغ رد على من يشـــكك فـــي دور البرملان ويحاول أن 
يصفه بالتأزمي ويجعله سببا لتوقف عملية التنمية، فلوال 

هذا املجلس ملا رأينا خطة تنمية وال غيرها.
bodalal@hotmail.com

الســـابقتني  املقالتني  في 
تعرضنـــا خلطـــة التنمية، 
وكذلك للضرورات التشريعية 
التي من دونها ال ميكن االلتزام 
بتنفيـــذ اخلطـــة وحتقيق 
اهدافها، وهذا االلتزام يجب 
ان يكون من اجلميع لتنفيذ 
اخلطة، وكل مـــا أمتناه ان 

يصاحـــب اخلطة حزمة من التشـــريعات تعطي اجلهة 
املســـؤولة عن تنفيذ اخلطة السلطة الكاملة في عملية 
املراقبة واحملاسبة واملتابعة وصالحيات كاملة واحلق 
في ايقـــاف اي خروج عن النهج املرســـوم ويكون هذا 
اجلهاز تابعا الحد نواب رئيس مجلس الوزراء املعني، 
النه من دون هذا االلتزام ســـتخرج اخلطة عن طريقها، 
ومتى اســـتثني اي عنصر من عناصر اخلطة فســـوف 
تنهار النها مترابطة بشـــكل دقيق، فـــكل عنصر يكمل 

العنصر اآلخر.
فمثال، ال يجـــوز ان تخصص مبالـــغ طائلة للقوى 
البشـــرية وتنميتها، وفي الوقت نفسه ال تعطى وزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي كل االمكانيات العداد هذا 
العنصر املهم، كما ان التطوير والتدريب املستمرين يجب 
ان يرافقا تنفيذ اخلطة، الن مراحل تنفيذ اخلطة ستحتاج 
الى كفاءات متنوعة في كل مرحلة من مراحل  التنفيذ، 
ويجب اعطاء التدريب املستمر اهمية بالغة حتى ال نخسر 
اهم عنصر من عناصر التنمية وهو العنصر البشري، 
الن التنمية يجب ان تكون من اجل االنســـان ويجب ان 
يكون االنســـان دائما محور اي تنمية وتثبيت حقوقه، 
وقبل ذلك واجباته التي متكنه من التعرف على دوره في 
عملية التنمية. ويجب ان يشعر كل فرد بأن من حقه ان 

يأخذ مبقدار العطاء الذي يعطيه لعملية التنمية.
التنمية كلها تعتمد على اقتصاد مســـتقر ومتكامل 
العناصر وفيه مصادر دخل مختلفة وال تعتمد فقط على 
مصدر واحد كما هو احلـــال اآلن، وعناصر تتكيف مع 
ضرورات التنمية والتي تعتبر من اهم ما يسهل تنفيذ 
اخلطة وبدون وزارة االقتصاد املستقلة عن وزارة املالية 
التي يجب ان تكون مســـؤولة عن تنمية الثروة وتنوع 

مصادرها وانفاقها في املجاالت 
التنموية املختلفة، كما يجب 
ان تكون هـــذه الوزارة هي 
الالعب االساسي في عملية 
التنمية مبا يحقق طموحات 
اخلطـــة ويجـــب ان تتبعها 
جميع الهيئات االستثمارية، 
ويبقى دور وزارة املالية الدور 
املسؤول عن خزينة الدولة واالشراف والتأكد من ان هذه 
امليزانيات مستمرة في حتقيق دورها كأداة مهمة في التحكم 
في االنفاق احلكومي وتنفيذ اخلطة، وبذلك تصبح وزارة 
املالية مسؤولة عن خزينة الدولة والتحكم في مجاالت 
االنفاق املختلفة وفق توجيهات وزارة االقتصاد وتتبع 
توجيهات وزارة االقتصاد التي هي االســـاس في عملية 

التنمية بصورة عامة.
فاالمر املهم اذن هو تغيير النظرة للعملية االقتصادية، 
وال تكون النظرة عبارة عن وزارة تقوم بتحصيل موارد 
الدخل العام وتوزيعها على مجاالت الصرف في مرافقها 
املختلفة الن االقتصاد يشمل جميع عوامل الدخل القومي 
سواء كان في القطاع العام او اخلاص، والقيام بالتنسيق 
بـــني هذين القطاعني حتى يكونا منســـجمني مع عملية 

التنمية.
اننا في حاجة الى نظرة شمولية القتصاد ديناميكي 
فعال يحقق التنمية البشرية التي هي اساس ثروة الكويت، 
ومن خالل تنمية هذه الثروة البشرية نستطيع ضمان 
املستقبل مهما تقلبت الظروف، وحتى نؤمن بهذا التوجه 
فإن خططنـــا التنموية يجب اال تكون عبارة عن خطط 
النفاق الثروة الوطنية دون التفكير جديا في تنويع مصادر 
هذه الثروة. ومع االســـف نسمع كالما كثيرا عن تنويع 
مصادر الدخل منذ اكثر من 50 عاما ومازلنا نعتمد على 
مصدر دخل واحد والذي يشكل اكثر من 90% من الدخل 
القومي، واذا لم نستطع التدرج في التقليل من االعتماد 
على النفط وبناء مجاالت اخرى فإننا سنفشل حتما في 

النهوض بالكويت ومجاراة الدول التي حتيط بنا.
ودعائـــي لالخ احمد والقائمني علـــى عملية التنمية 

بالتوفيق والسداد.

ـ زوجتـــي الغالية.. يكفيك 
صمتا، أما آن لك أن تخبريني 

بسر دموعك الغزيرة؟
ـ دموعي تعبـــر عن أحزان 

عميقة في نفسي.
ـ إذن ملاذا ال تكلميني عنها، 

أو أغلقي عليها باملفتاح؟
ـ ومـــا الفائدة من غلق ملفات من دون حل وال عالج 

وال ضماد.
ـ هل ما زلت تتأملني من ماض مضى مع زمنه وفات؟

ـ رمبا تعتقد بأن ما ذهب قد نســـي، بينما هو عندي 
ال يبرح عن موضع اجلرح، ولم يكف عن النبض باأللم، 
خاصة أن الزمان يعيد نفسه، وتتكرر نفس اجلراح ولكن 

مع شخص آخر.
ـ قلت لك مرارا، إن اإلنسان بإمكانه أن يتجاهل صوت 

األنني، ويتحدى كل ما يعرقل مسار سعادته.
ـ هـــل تريدينـــي أن أكـــذب عليك، وأقـــول لك إنني 

سعيدة؟!
ـ حبيبتـــي.. اخرجي من دائرة األحزان، فلن يكتوي 

بنارها سواك.
ـ صعب أن ميثل اإلنسان دور البطل الذي هزم جراحه، 

وهي تنزف حتت اجللد!
ـ وما فائدة اجترار املاضي بآالمه ومآسيه؟

ـ املاضـــي جزء من ذاكرتنا، وأقســـى أمر على الذات 
حينما تكبر عاما بعد عام، على لبنات بعضها ضعيفة، 
وبعضها قاسية، فال تدري كيف يكون البناء، أو مقدار 
حتمل الذاكرة والعقل، لهذا الكم من الضغوط واخلذالن، 
خاصـــة أن من وضعت به الثقة كي يأخذ بيدي من قاع 

األحزان، أدخلني في جوفها مرة 
أخرى، وبطريقة أخرى.

ـ عزيزتي.. عليك أن تعلمي 
انك لم تكوني املسؤولة أبدا عن 
جراح املاضي، أو ســـبب فشل 
العالقـــة الزوجية بني والديك، 
أو االنشقاق بينهما، أو تربيتك 
القاسية والظامئة للحب واألمان، فقد كنت مجرد ضحية 

لتلك الظروف، صدقيني.
ـ وإلى متى أعيش ضحية؟

ـ لقد كبرت، وتزوجت وأصبحت لك أسرتك اخلاصة 
التي تديرينها بنفسك، ولك بصمتك الواضحة في حياتك 
املهنيـــة واالجتماعية، كما انـــك متلكني قلب زوجك، أال 

يكفيك هذا كي تكوني سعيدة؟!
ـ ألم تالحظ انك لم جتب على سؤالي؟ وطوال حديثك 

معي تتهرب من كل إشارة أوجهها إليك؟ 
ـ ال.. ولكن...

ـ قل لي ملـــاذا ال تعترف بأنني ضحية أيضا، لوضع 
مؤلم وقاس اخترته أنت لي؟

ـ أي وضع تقصدين؟
ـ وضـــع املغفلة.. التي تـــرى بعينيها خياناتك، وال 
حتاسبك، وتســـمع بأذنيها خطوات غدرك، وفي نهاية 
النهار تبتســـم لك مجبرة، كي يصمد بناء بيتنا، كي ال 

ينهار كما انهار بناء عائلتي من قبل!
ـ ما الذي تقولينه أنت؟!

ـ أقـــول لك.. إن ســـر دموعي التي تســـأل عنها هي 
أنت!

Falcom6yeb@yahoo.com
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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

عندما يختلف الحرامية 
على »البوقة«!
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