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مما نقل ابن كثير رحمه اهلل في 
كتابه التاريخي »البداية والنهاية« 
عن فتح بالد ف���ارس أنه ملا أوتي 
بالهرمزان وه���و أحد قادة الفرس 
األقوياء إلى أمير املؤمنني عمر بن 
اخلطاب ÿ الذي كان نائما متوسدا 
برنسا له باملس���جد )البرنس هو 
الثوب املقترن ب���ه غطاء الرأس( 

فس���أله عمر ÿ بعد أن ُعّرف له: كي���ف رأيت وبال الغدر 
وعاقبة أمر اهلل؟ قال الهرمزان: يا عمر إنا وإياكم في اجلاهلية 
كان اهلل قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا وال 
معكم فلما كان اهلل معك���م غلبتمونا، فقال عمر ÿ مؤكدا 
ص���دق قوله ومضيفا في بيان الس���بب الواقعي الذي متيز 
به الفرس على العرب ف���ي اجلاهلية قال: إمنا غلبتمونا في 

اجلاهلية باجتماعكم وتفرقنا.
نصل من هذه احلادثة الى أن االجتماع قوة والوحدة منعة 
وف���ي التكاتف تآلف، فإن وهن التالحم قل التراحم وإن دفن 
التعاضد كان التباغض وإن ترك املس���يء املفرق ولم يلجم 
تعدى ضرره لناقصي العقول أمثاله فكثروا فضروا وهدموا 
ما بني في عقود، ذلك أن ترك اخلطأ يستفحل مع القدرة على 
وقفه ممن بيده الس���لطة يعد مش���اركة منه في اخلطأ وفي 
جتاهل الناصحني املشفقني مس���اهمة بالضرر، هذا ما يجب 
أن يعلمه جمي���ع األعضاء مبجلس األمة من املؤيدين لطرح 

الثقة واملعارضني واملمتنعني.
فبعض أفراد الشعب الكويتي كان سيرى في جناح طلب 
طرح الثقة بوزير اإلعالم محافظة على البلد ووحدته وإطفاء 
لنار املفسدين وإفحاما للمتخاذلني من املسؤولني ويكون الشكر 
فيه هلل س���بحانه أوال ثم للمتصدي لهذا االستجواب النائب 
علي الدقباسي بعد أن تأخر املهددون به في البداية، أما وقد 
سقط الطلب وبقي الوزير في وزارته فهذا ما توقعناه سابقا 
للتراخي والتأخر في تقدمي االس���تجواب حتى قل املؤيدون 
وتبدلت القناعات، وفي اجلهة األخرى سينظر أبناء الشعب 
للمعارضني لطرح الثقة على أنهم مش���اركون في اس���تمرار 
اخلطأ بالتراخي في تطبيق القوانني ومساهمون في اإلضرار 
بالبلد ومؤيدون بطريق غير مباشر لعدم تطبيق القوانني أو 
االنتقاء في تنفيذها، وإن صرحوا بغير ذلك فتطبيق القوانني 

واق���ع ال يقبل التأويل، وس���تدور 
عليهم دائرة االكتواء بنار املزاجية 
والهوى في هذا التطبيق األعرج، أما 
الفئ���ة الثالثة التي ال رأي لها وهم 
املمتنعون ع���ن التصويت والذين 
إليهم  يعتبرون كالغائبني فالنظر 
سيكون أش���د حدة من املعارضني 
فاملمتن���ع إن كان ظاهر األمر أن ال 
رأي له فهو في احلقيقة يحس���ب من احلاضرين فيقل بهذا 
عدد املؤيدين ويكثر عدد املعارضني صراحة أو ضمنا فضال 
عل���ى أن االمتناع يلجأ له املت���رددون املتذبذبون وهو ما ال 
يليق مبن وثق بهم الشعب واعتبرهم من رجال الدولة عفوا 

نسيت ونسائها.
اما وقد جددت الثقة بالوزير فالعبء عليه ثقيل من ثالثة 
أوجه األول أن يبادر بطلب تعديل في قانون املرئي واملسموع 
بإضافة فق���رة للمادة املتعلقة باملراقب���ني املاليني تفيد بأنه 
»استثناء من أي قانون آخر يعني الوزير بقرار منه املراقبني 
احلسابيني على اجلهات اإلعالمية املقروءة واملشاهدة واملسموعة 
من داخل وزارة اإلعالم وحتت إشرافها« فاالستثناء يسري على 
القانون املنظم للمحاسبني واملكاتب احلسابية وقانون ديوان 
احملاسبة إن وجد بهما ما استشهد به الوزير في االستجواب 
من حظر تعيني محاس���بني إال بطري���ق املناقصة العامة وما 

استلزمه ذلك من وقت طويل لإلجراءات واملراسالت.
أم���ا العبء الثاني على الوزير فهو محاس���بة املقصر من 
الوكالء املتخاذلني واملتراخني في تطبيق القوانني وإحالة من 
بلغ السن القانونية للتقاعد وعليه أن يجدد الدماء بوزارته 
من العاملني املخلصني دون خضوع ملس���اومات أو ترضيات 
ألعضاء أو غيرهم وإال س���يكون األمر عكسيا عليه ويذوق 

مرارة كرة أخرى. 
ونختم بالعبء الثالث عليه وهو أن يغير منهجية تعامله 
مع مسؤوليات وزارته ويستفيد من جتاربه فاحلكيم من دان 
نفسه وقيمها واتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه فعليه 
أن يجدد ثقة الشعب به جاعال العدل واحلق وتطبيق القوانني 
على الكبير والصغير له سبيال ونهجا كما كان اإلخالل بهما 

مناط مساءلته السياسية السابقة واحلالية. 
Salman.f@msn.com

مع الوحدة الوطنية
 أم ضدها؟!

المحامي سلمان البرازي

األوج بالحق

الطرق السريعة وهندستها

د.محمد القزويني

رأي

صب���اح جميل م���ع كذبة 
أبريل:

إذا قال لك أح���د اليوم أو 
سمعت أو قرأت أن مستشفياتنا 
جتددت مبانيها والعالج فيها 
صار على أكمل وجه وأصبحنا 
الدكاترة  نس���تقطب أش���هر 
ملستشفياتنا.. ال تصدق ترى 

چذبة أبريل.
إذا شافك أحد وقال لك إن 
الي���وم ال يوج���د ازدحام في 
شوارعنا وان الدوريات قاعدة 
السير وتوقف كل من  تنظم 
ليست لديه رخصة قيادة أو 
جتاوز السرعة وان ما في أي 
ح���وادث مرورية.. ال تصدق 

ترى چذبة أبريل.
إذا قابلت أحد أولياء أمور 
الطلبة وقال لك ان املنحة نزلت 
في حساب ولده في موعدها.. 

ال تصدق ترى چذبة أبريل.
إذا دخل���ت أي وزارة في 
الدول���ة وقابل���ت صديقا لك 
وسألت عن حال العمل وقعد 
ميدح لك حال انضباط املوظفني 
في ال���دوام.. ال تصدق ترى 

چذبة أبريل.
إذا يالك خبر بأن احلكومة 
وافقت على فصل وزارة التربية 
عن وزارة التعليم العالي.. ال 

تصدق ترى چذبة أبريل.
إذا قاعد في ملتقى ثقافي 
وأحد املتحدثني تكلم عن إنشاء 
وزارة للثقافة في الكويت.. ال 

تصدق ترى چذبة أبريل.
إذا ش���اهدت أحد أعضاء 
مجل���س األم���ة ف���ي التلفاز 
قاعد يتكلم ع���ن التعاون ما 
التنفيذية  الس���لطتني  ب���ني 
والتشريعية.. ال تصدق ترى 

چذبة أبريل.
إذا قرأت عن إعفاء املواطنني 
أو فوائدها.. ال  الدي���ون  من 

تصدق ترى چذبة أبريل.
إذا قرأت عن حل مش���كلة 
مزدوجي اجلنسية.. ال تصدق 

ترى چذبة أبريل.
إذا قرأت أن الدولة أعطت 
للمرأة احلق في املس���كن.. ال 

تصدق ترى چذبة أبريل.
أت���اري يا جماع���ة اخلير 
السنة كلها عندنا چذبة أبريل 

واحنا ما ندرى!
> > >

كلمة وما تنرد: تصديق كل ما 
يقال خطر، وعدم تصديق أي 

ما يقال أكثر خطورة.
أبراهام لينكولن

atach_hoty@hotmail.com

كذبة أبريل.. ال تصدق

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

أعلنت مجل���ة اربيان بيزنس هذا األس���بوع قائمة ال� 100 
ش���خصية عربية األكثر نفوذا في بلدانها أو في البلدان التي 
انتقلت إليها تلك الش���خصيات، وضمت القائمة 5 شخصيات 
كويتية ناصر اخلرافي ومحمد الش���ايع ومها الغنيم ومروان 
بودي ود.فوزية الدريع.  وكان اختيار الشخصيات الكويتية 
اخلمس هو احلدث التي أفردت له جميع الصحف احمللية في 
اليوم التالي ومن بينها »األنباء« مساحات كبيرة في صفحاتها 
ووضعت عناوين على غرار )5 كويتيني في قائمة ال� 100 األكثر 
تأثيرا(، رغم أن اختيار شخصيات القائمة املئوية لم يأت على 
أساس جنسيات الشخصيات املختارة بل حدد »الشخصيات 
األكثر نفوذا في بالدها أو ف���ي البلدان التي انتقلت إليها تلك 
الش���خصيات« ما يعني أنه كان يفت���رض أن يكون العنوان 
كالتالي: »6 ش���خصيات في الكويت تدخل قائمة ال� 100« ذلك 
أن قائمة األقوياء ضمت أيضًا اسم الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بن���ك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب ال���ذي اختير في مركز 
متقدم ضمن القائمة وصنف من بني الشخصيات األكثر تأثيرا 
ف���ي البلدان التي انتقلت إليها وحص���ل على املرتبة ال� 15 في 

تلك القائمة املئوية. 
التحق السيد إبراهيم دبدوب ببنك الكويت الوطني في العام 
1963 وأصبح الرئيس التنفيذي للبنك في العام 1983، وخالل 
مسيرته عاصر وتعامل مع أكبر األزمات االقتصادية في البلد 
وعبر مع مؤسسته جميع الكبوات بنجاح منقطع النظير، املناخ 
وبعدها الغزو العراقي الس���ابق وآخرها األزمة املالية العاملية 

التي ضربت بنوك األرض.
قالت عنه الفايننش���ال تاميز في معرض تناولها لتأثيرات 
الغ���زو العراقي عل���ى دولة الكويت: »ألول م���رة في التاريخ 
يس���تطيع جسد مبتور عن رأس���ه أن يجعل كل أطرافه تعمل 
بتناسق وفعالية وجناح« في إش���ارة منها إلى قيادة دبدوب 

للبنك الوطني وعبوره كارثة االحتالل. 
وقدم دبدوب للكويت التي قضى فيها زهرة شبابه، الكثير 
على مدى عقود، مجس���دا منوذجًا في الوفاء للوطن بإسهامات 
تفوق بكثير ما هو مطلوب من أعمال جليلة ليس���تحق أي شخص  
على أساسها اجلنسية الكويتية، وعاش معنا وبيننا وساعدنا على 
حل الكثير من مشاكلنا، إلى احلد الذي يصعب معه فعال أن نصدق 

أن السيد دبدوب ليس كويتيا. 
لو طلب من غالبيتنا أن نعدد أمثلة عن الش���خصيات الوطنية 
الناجحة على املس���توى االقتصادي فاعتقد أن معظمنا س���يختار 
دبدوب الذي ارتبط اس���مه بالكويت على رأس القائمة، فهذا الرجل 
يشكل قدوة للكويتيني الراغبني بتحقيق مسيرة ناجحة، لذا فإنني 
اجد في تسمية السيد دبدوب ضمن القائمة اجنازا للكويت يضاف 
إلى ما حققته الش���خصيات  الكويتية املرموقة اخلمس التي وردت 

اسماؤها فيها.
Waha2waha@hotmail.com

لست مهندسا كي أحتدث عن األمور الهندسية لكن بصفتي 
مستعمال ومتأثرا بهندسة الطرق يحق لي إبداء الرأي، ويجدر 
االعتراف بداية بأن تصميم الدائري اخلامس بني جس����ر بيان 
ودوار البدع يش����كل نقلة متميزة في هندسة الشوارع وإن لم 
تكن كاملة فالتزال هناك بعض الثغرات التي تستلزم معاجلتها 
وتالفيها في التصاميم املستقبلية لهذه الطرق ويتمثل ذلك في 
تقارب املداخل واملخارج على هذه الطرق وقد يكون تقارب املناطق 
السكنية أو قصر االمتداد الطولي لها من األسباب الرئيسية في 
تزاحم تلك النقاط لكن ذلك ليس مبررا لعدم إيجاد بدائل أفضل 
ألماكن الدخول او اخلروج على هذه الش����وارع بشكل مساعد 
النسياب احلركة عليها ومقلل ألخطار االندفاع اجلنوني القاتل 
الذي نعيشه عليها يوميا. وحيث ان الوقت أزف لتنفيذ طريق 
اجلهراء السريع وغيره فيحق لنا رفع البطاقة الصفراء للتمهل 
والعناية بدراسة هندسته وانسياب احلركة فيه وجتنب ليس 
فقط االزدحام بل وعدم إتاحة الفرصة لوقوع احلوادث بسبب 
سوء وضع مداخله ومخارجه او عدم إيجاد البعد الكافي بينها 
كما تتطلبه طبيعة ذلك الشارع وكذلك لألخذ باحلسبان قدرة 
الشارع الستيعاب كثافة احلركة املرورية املستقبلية. فكم من 
مخرج من طريق سريع مزدحم لطريق سريع آخر مزدحم صمم 
ليتسع لسيارة واحدة مسببا فوضى خانقة فمن املقترحات التي 
يتعني النظر فيها أال تنتهي الطرق الس����ريعة وبشكل فجائي 
بإش����ارة ضوئية دون وضع التحذيرات املسبقة على الشارع 
ملسافة كافية مع التضييق التدريجي لعرضه حتى ولو وضعت 
تلك اإلش����ارة ابعد قليال مع إجراء التعديالت الضرورية. ومن 
املقترحات أيضا إيجاد مداخل أو مخارج علوية متتد ملس����افة 
لتتيح انسياب احلركة ومتنع االرتباك. ويجب أال تكون مخارج 
الشارع مبنتصفه )كما هو احلال على الطريق الدائري اخلامس 
أمام الرميثية، حيث يفاجأ السائق بأن مساره يقوده إلى اخلروج 
مما يضطره لالنحراف بسيارته جلهة اليسار لتالفي ذلك ليفاجأ 
ثانية بسيارة مسرعة قادمة خلفه غير مدركة »للحوسة« التي 
بها قائد السيارة األولى فيقع عندها حادث قد يكون مأساويا. 
ولس����ت افهم العبقرية التي أوجدت جس����ورا حتتها او فوقها 
إشارات ضوئية ال تس����اعد على احلركة املنسابة بل تزيد من 
زحمة الشارع بشكل يصل امتداد السيارات املنتظرة عند اإلشارة 
لكيلومترات على الطرق الرئيس����ية لتك����ون فرصة حلوادث 
قاتلة ومزيد م����ن التأخير ونظرة واحدة صباحا ملدخل طريق 
الغزالي من الدائري اخلامس توضح ذلك. على مهندسي الطرق 
السريعة زيارة الطرق السريعة القائمة خاصة الدائري اخلامس 
بكل امتداداته ومداخله ومخارجه ملعرفة سلبياتها ومساوئها 
وايجابياتها لوضع ذلك باحلس����بان وهم يضعون تصاميمهم 
ف����ال يكررون نفس األخطاء، فعملية االطالع هذه أفضل ضمان 
ملعرف����ة كفاءة التصميم بدال من االعتماد على املعرفة النظرية 
التي ال تغني عن دراس����ة الواقع واالطالع عليه فجل احلوادث 

تأتي من شكل الشارع وهندسته.
mw514@hotmail.com

إبراهيم دبدوب..
قصة نجاح نفتخر بها

ذعار الرشيدي
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ف���ي الس���ابق كان وق���ع كلمة 
االستجواب على أسماعنا مختلفا 
عن اآلن فتلك الكلمة صار يحفظها 
الصغي���ر قبل الكبي���ر وأصبحت 
سيناريو يوميا نراه دائما بديرتنا 
احلبيب���ة الت���ي مل���ت م���ن هذه 

الكلمة.
ف���ي حلق���ة م���ن حلق���ات هذا 

السيناريو في عام 2007 شاهدنا سيناريو وأبطاال ومؤلفني 
ومخرجني انتجوا لنا حلقة من حلقات االستجواب وقرروا في 
تلك احللقة استجواب وزيرة الصحة في ذلك الوقت وأرادوا 
اإلطاحة بها وخاصة وكيلها السابق وزادت احللقة إثارة بعد 
ح���ادث احلريق الذي وقع مبستش���فى اجلهراء وكان أبطال 
االس���تجوابات عند موقع احلدث قبل أن يصل رجال اإلطفاء 
الذي���ن ذهبوا إلطفاء احلريق، ولكن أبطالنا ذهبوا إلش���عال 
نار االس���تجواب الذي كان حاضرا قبل احلريق وبدأ األبطال 
ينادون أكثر باس���تجواب الوزيرة ولكنها استقالت وتركت 

الوزارة حتى يهدأ بال األبطال املستجوبني.
ولكني أتساءل ملاذا كانوا يطالبون برأس الوزيرة علما بأنها 
كانت وزيرة للمواصالت ولم تتعرض إلى االستجوابات ألن 
وزارة املواصالت لم يكن بها بند السفر للعالج باخلارج املوجود 
في وزارة الصحة، وبالطبع كان من ضمن املستهدفني حينها 
وكيل الوزارة السابق الذي عرف عنه دائما أنه رجل صاحب 
مواقف جيدة وكان رافضا للواسطة واحملسوبية وعمل كثيرا 
من أجل االرتقاء بوزارة الصحة ودائما مايسعى للحفاظ على 
حقوق العاملني ويبتعد عن الشبهات وفي النهاية نال األبطال 
ما أرادوا وتغيرت الوزيرة واستقال الوكيل الذي أمضى عمره 

في خدمة وزارة الصحة وخدمة من يستحق.
ولكن من حقنا كمواطنني أن نعلم هل كان هذا االستجواب 
خوفا عل���ى وزارة الصحة أم مصالح ش���خصية تتمثل في 
ترضية بعض املوعودين أيام االنتخابات قبل الوصول إلى 
كرسي املجلس فكان البد بعد اجللوس عليه أن تنفذ الوعود، 

كنا نتمنى من ه���ؤالء األبطال أن 
يتقدموا باستجواب من أجل مصلحة 
املواطنني، كنا نتمنى أن يظل هؤالء 
على مواقفهم حتى تتحسن أوضاع 
الصحة بعد استقالة الوزارة ولكن 
اآلن »على الصحة السالم« وأريد اآلن 
أن أس���ألهم هل حال الوزارة حاليا 
يسرهم؟ أين األبطال واملؤلفون من 

أوضاع مستشفيات الديرة؟ 
لألسف هناك هبوط كبير مبستوى الصحة فضال عن سوء 
املعاملة التي يتعامل بها املريض، وقلة األطباء األكفاء وكثرة 
أخطاء األطباء والعناية باملرضى سيئة جدا ومستشفياتنا غير 
نظيفة ومليئة باحلشرات التي تتجول في غرف املرضى إنها 
حقا مأساة أن ترى عشرات املرضى املراجعني وال يوجد العدد 
الكافي من األطباء إلغاثة هؤالء املرضى من آالمهم، فإذا ذهبت 
لزيارة مريض ورأيت مستوى نظافة مستشفياتنا سيقشعر 
جسدك وستشعر باأللم والفزعة على الكويت، العناية املركزة 
تريد عناية إلهية لتنجي املرضى ليس فقط من املرض بل من 
اإلهمال والالمباالة باإلضافة إلى مستوى األطباء املوجودين 
وقلة خبرتهم وتسببهم في كوارث للمرضى، لقد أخذت جولة 
في جميع املستشفيات حتى يكون قلمي صادقا ويكون اهلل 
شاهدا على حروفه، فوزارة الصحة حتتاج إلى معجزة إلخراجها 
مم���ا هي فيه وحتى تكون في موضعها الصحيح الذي يليق 
باسم الكويت. كما أن تلك الوزارة حتتاج إلى وقفة من الوزير 
د. هالل الساير حملاسبة كل املقصرين في الوزارة ويحاسب 
كل من ساعد في تدهور مستشفياتنا، فيا وزير الصحة نرجو 
أن تنتبه قبل أن يلحق بك أبطال املسلس���ل السابق ونرجو 
منك االهتمام ألنه حقا على الصحة الس���الم، ونهاية أقول ال 

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 
قط كلمة وأمشي: اعمل على أن يحبك الناس عندما تغادر 

منصبك، كما يحبوك عندما تتسلمه.
www.alyera3-al7or.com
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