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وثيقة موقعة من 30 مواطنا كويتيا يتلقون العالج في أملانيا من 
بينهم الفنان الكبير إبراهيم الصالل تثبت مبا ال يدع مجاال للش���ك 
أن قطاع العالج في اخلارج التابع لوزارة الدفاع وفي أملانيا حتديدا 
يخضع للعبة مصالح الفواتي���ر التي أمتنى من كل قلبي أال يكون 

املسؤولون في الدفاع يعلمون عنها شيئا.
فمكت���ب الدفاع الصحي يديره بالكام���ل وافد مصري وال يوجد 
ضابط واحد من الدفاع يش���رف عليه، إال ضابطا واحدا يأتي يومي 
الثالثاء واخلميس من كل اسبوع قادما من فرنسا ليراجع الفواتير 
ولكنه ال يلتقي أيا من املرضى الذين بلغ بهم الضيق من تصرفات 

مسؤول املكتب املصري حدا جاوز كل حدود املمكن.
الوثيقة تلك ستجد طريقها إلى وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
خالل األيام القليلة املقبلة وأمتنى أن يتخذ كل اإلجراءات التي تكفل 

حقوق املرضى املبعوثني على حساب وزارة الدفاع.
ولك���ن ما يعنيني ف���ي قصة مكتب أملانيا هي حكاية عس���كري 
برتبة وكيل عريف لعب فيه املكتب الصحي لعبة فواتير ومصالح 
قد تودي بحياته ما لم يتدخل فورا الش���يخ جابر املبارك شخصيا 
إليقافها وإحالة املس���ؤولني عنها للتحقيق، الوكيل عريف تعرض 
قب���ل 13 عاما إلى جلطة في املخ أثناء نومه، ومنذ ذلك احلني يعاني 
من شلل كامل، وحصل على تقاعد طبي، حتى أرسلته وزارة الدفاع 
إلى أملانيا لتلقي العالج بعد أن استكمل كل تقاريره الطبية، وبدال 
من أن يدخله مس���ؤول املكتب املصري إلى مستشفى محترم ألقاه 
في دار للعجزة ويقبع فيها من األس���بوع قبل املاضي حتى نش���ر 

هذه املقالة.
الكارثة أنه ومنذ دخوله إلى أملانيا لم يعرض على طبيب واحد 
ولم يجر له سوى فحص دم، وبعدها ألقي في دار للعجزة، ومنذ ذلك 
احلني واملكتب الصحي يقوم بإرسال ممرضني اثنني تابعني ملصحة 
عالج طبيعي )متتلكه���ا أملانية من أصل مصري(، وعندما قام أهل 
الوكيل عريف وعلى نفقتهم اخلاصة بإرسال تقاريره إلى بروفيسور 
متخصص في األعصاب أبلغهم أن هناك 7 مصحات متخصصة في 
عالج حالته و3 مستشفيات أيضا، غير أن املسؤول في املكتب رفض 
إرسالهم إلى أي منها، كون مكتب الدفاع الصحي ال يتعامل سوى مع 
ثالث مصحات، واملصادفة أن من يدير وميتلك تلك املصحات )عرب(، 

وال تصلح أي منها لعالج الوكيل عريف متقاعد خالد.
أعتقد أن الصورة واضحة جدا هنا وال تس���تدعي ضرب الودع 
وال الرجم بالغيب، فهناك شبهة فواتير مصالح بني املكتب الصحي 
التابع لوزارة الدفاع في أملانيا وأصحاب تلك املصحات، وعدم وجود 
ضابط ارتباط دائم في أملانيا في املكتب الصحي يشجع كثيرا على 

قيام وتنامي تلك املصلحة.
ال أعتقد أن مسؤولي وزارة الدفاع قد أرسلوا أبناءهم ليتم االجتار 
به���م بني جتار املصحات العرب، وال أعتقد أن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك يرضيه هذا األمر. فهال توقف هذا 

العبث واآلن قبل أن يفقد أحد منهم حياته ثمنا لفاتورة مصلحة.
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أتس���اءل ويتس���اءل الكثيرون هل بالفعل نحن نعيش في زمن 
األزمات، فال نكاد نخرج من أزمة حتى ندخل في أخرى دون أن يكون 
هناك بصيص أمل النفراج أي من تلك األزمات، فمثال األزمة الصحية 
ومشاكلها املستعصية ابتداء من األخطاء الطبية إلى املستشفيات 
املتهالكة والتي ال تستطيع استيعاب األعداد الكبيرة من املراجعني 
وكذلك األزمة التعليمية والت���ي تبدأ من ضعف املناهج التعليمية 
م���رورا بضعف وتواضع بعض أعضاء اجله���از التعليمي، وأيضا 
األزمة اإلسكانية والتي بسببها أصبحنا ال نستغرب قراءة توزيع 
املنازل اجلديدة على ورثة فالن وورثة عالن عبر الصحف، وكذلك 
أزمة الكهرباء والتي رفعت من سعر املكيف الصحراوي وأصبحت 
الش���معة بفضل هذه األزمة من األساس���يات في املنزل، ناهيك عن 
األزمة األمنية وانتش���ار أوكار الدع���ارة ومصانع اخلمور احمللية، 
وأزمة الطرق واالختناقات املرورية، وأزمة الغالء، وأزمة القروض، 
وأزم���ة الرياضة، وغيرها من األزمات حت���ى أصبحنا ال نعرف ما 
األزمات التي تنتظرنا في املستقبل القريب، والغريب في األمر أننا 
نكاد نكون البلد العربي الوحيد الذي يتمتع بدميوقراطية حقيقية 
ولدينا سقف عال من حرية الكلمة وقد سبقنا الكثير من الدول في 
احلركات الطالبية وتش���كيالت جمعيات النفع العام ومع هذا فإننا 

ماهرون في خلق األزمات وفاشلون في حلها.
أعتقد أن املش���كلة تكمن في املواطن أوال وأخيرا وذلك من خالل 
مدى تفاعله وتعاطيه مع األحداث واألزمات وتأثيره على القرارات 
السياس���ية واالقتصادية بشكل إيجابي، ولذلك فإن للشارع تأثيرا 
مباشرا على القوى السياسية واالقتصادية في الدول املتقدمة وعلى 
عكس ما لدينا متاما فإن القوى السياس���ية وغيرها لها تأثير على 
الش���ارع، لذلك فاملعادلة معكوسة لدينا، ولهذا السبب فإن أزماتنا 
متكررة وليس لها حلول وإن مت وضع حلول مؤقتة لبعضها فتكون 
لترضيات سياسية وليست ملصلحة وطن ومواطن ولدينا على ذلك 
دالالت واضح���ة ففي أوروبا مثال عند ح���دوث أي أزمة أو خلل له 
تأثير مباشر على مس���توى املعيشة أو دخل الفرد لديهم ينظمون 
االعتصام السلمي واحلضاري بقصد توصيل رسالة للسياسيني التخاذ 
التدابير الالزمة حلل هذه األزم���ة وبالفعل تتفاعل هذه احلكومات 
ويت���م جتاوز هذه األزمة أو تلك ولدينا في البلد مقدم احد البرامج 
في إحدى القن���وات الفضائية يدعو لالعتصام تأييدا ألحد الوزراء 
أثناء تقدمي استجواب له في مجلس األمة وتخرج املئات تلبية لتلك 
الدعوى فش���تان بني املواطن لدينا واملواط���ن لدى الدول املتقدمة، 
فبداي���ة التغيير يج���ب أن تبدأ من املواطن فه���و من يختار رجال 
السياس���ة والذين يعبرون عن طموحاته وتطلعاته ممثلني له في 
مجلس األمة واملواطن من يحارب السلع املرتفعة ارتفاعا مصطنعا 
من خالل مقاطعتها واملواطن من يقاطع اإلعالم الفاسد وال يتفاعل 

معه فلهذا كله فنحن بالفعل في زمن األزمات.
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ما يدور في الوزارات 
م���ن معاناة مس���تمرة 
للمواطن���ني يعك���س 
تفشي الفساد في جميع 
ال���وزارات، فعلى  هذه 
مدى س���نوات طويلة 
مضت ونحن نس���تمع 
إلى شكاوى كثيرة من 

املواطنني بسبب املعاملة السيئة التي يلقونها من 
املوظفني في اإلدارات واملؤسس���ات اخلدمية التي 
من املفترض أن يقوم كل من يعمل فيها بتس���هيل 
إجراءات املراجعني وإعانتهم على إجناز معامالتهم 
من خالل تأدية الواجبات الوظيفية املكلفني بها وال 
شك أنه من الطبيعي جدا أن يكون تعامل املوظفني 
في هذه الوزارات واملؤسسات مع املواطنني باحملبة 
والرحمة، لكن من املؤسف جدا أن تتغير كل هذه 
السلوكيات واملبادئ األساسية في التعامل عندما 
يذهب املواطنون إلى أي من هذه الوزارات إلجناز 
معامالتهم ويلقون القس���وة والغلظة متأل وجوه 
هؤالء املوظفني ويشعر املواطن بأنه يطلب منهم 
اإلحسان بسبب سوء املعاملة والتجاهل والغلظة 
في التعامل والش���دة في احلديث، ويبدأ املواطن 
يتوس���ل إلى املوظفة أو املوظف الذي ال يعلم أنه 
وضع في هذا املكان ليقوم بخدمة املواطن وتسهيل 
معامالته. وقد احتار أمري في هؤالء املوظفني فكثيرا 
ما وجهت إليهم االنتقادات لكننا لم نر أو نس���مع 

ردة فعل حازمة.
نعلم جميعا أن وزاراتن���ا مليئة بهذه األمثلة 
الس���يئة، ولكن ما دفعني إل���ى التحدث في هذه 
القضية هو ما ش���اهدته قبل بداية شهر رمضان 
الكرمي بأيام في مجمع محاكم الرقعي، فرأيت هناك 
ملصقات تشير إلى أن الدوام ينتهي في الثانية عشرة 
ظهرا علما بأنهم ميتنعون عن قبول املعامالت بعد 
الساعة العاشرة صباحا ويقف على الباب الهندي 

باشا اآلمر الناهي الذي 
إذا رق قلبه على أحد 
يك���ون  املراجع���ني 
هو واس���طته لقبول 
معاملته وتسهيلها، هذا 
باإلضافة إلى الفوضى 
العارمة بسبب اختالط 
الرجال بالنس���اء في 
صالة واحدة وال وجود للنظام، والواس���طة هي 
احل���ل الوحيد لهذه املعان���اة إضافة إلى التحدث 
بصوت عال مع املراجعني ليعلم جميع املوجودين 
ما املشكلة التي أتى املراجع أو املراجعة من أجلها 
إلى هذا املكان فيقوم املوظف بصوته العالي وينادي 
»األخت املطلقة.. هناك ورقة نحتاجها« على سبيل 
املثال، وتنظر املسكينة بخجل إليه بعدما علم اجلميع 
سبب مجيئها، وأمثلة أخرى كثيرة ال أريد التطرق 
إليها، واألكثر من هذا هو جتاهل املوظف للمراجع 
عندما يقوم بالتحدث مع زميله أو زميلته ويترك 
املراجع واقفا يستمع إلى أحاديثه وضحكاته مع 
زمالئه دون أن يعيره أي اهتمام وإذا قام املراجع 
بقطع حديثه بالسؤال عن معاملته يكون التجاهل 
هو الرد أو إرس���اله إلى غرفة أخ���رى فيقال له: 
معاملتك ليست هنا بل هناك، ليضيع وقت املراجع 
وجهده دون فائدة. وهن���اك أيضا مفارقة أخرى 
كبيرة شاهدتها في معظم وزاراتنا فقبل أن يقوم 
املؤذن للص���الة يقوم جميع هؤالء ويذهبون إلى 
صالة الظهر وعندما تنتهي الصالة ينتهي الدوام، 
أفال يعلم هؤالء أن العمل عبادة أال يعلمون أن اهلل 

مطلع على قلوبهم وأفعالهم جميعا.
جتاوزات كثيرة حتدث في وزاراتنا ومؤسساتنا 
فمتى سيكون هناك رقيب لكل هذه التجاوزات التي 
مللن���ا احلديث عنها ولكني س���أظل وراءها حتى 

تختفي من مجتمعنا.
Alyera3_al7or@hotmail.com

رحل األديب والديبلوماسي ورجل الدولة د.غازي 
القصيبي عن احلياة، وأسلم الروح لباريها بعد صراع 
م���ع املرض، وكان املرحوم أحد رجاالت الدولة الذين 
خدموا بالدهم بكل تفان وإخالص وأينما كان سواء في 
الوزارة أو في السفارة. ولد القصيبي في السعودية 
عام 1940، وبعد والدته بأقل من سنة توفيت والدته 
- رحمه���ا اهلل - وكان عمره���ا 28 عاما، فتربى عند 
جدته »سعاد«. ويقول القصيبي عنها مخاطبا نفسه: 
»كانت تقرأ القرآن، وكانت تقرأ الروايات والقصص، 
ومنها سمعت عن حمزة البهلوان، وسيف بن ذي يزن، 
واألميرة ذات الهمة، وتغريبة بني هالل الكبرى، وهي 
التي علمتك كيف تكتب اسمك قبل أن تدخل املدرسة، 

وكانت تقرأ لك الكتب«.
وللقصيبي مجموعة كبيرة من املؤلفات والروايات 
وكتب أخرى، فمن الروايات رواية شقة احلرية، سبعة، 
العصفورية، سعادة السفير، دنسكو، رجل جاء وذهب، 
حكاية حب، سلمى، هما، العودة سائحا إلى كاليفورنيا، 
واجلنية، أما مؤلفاته الشعرية فهي: صوت من اخلليج، 
واألشج، واللون عن األوراد، وأشجار من جزائر اللؤلؤ، 
وسحيم، وللش���هداء، وويافدى ناظريك، وقراءة في 
وجه لندن، ومعركة بال راية، وحديقة الغروب. وله 
مؤلفات أخرى مثل أميركا والسعودية وحياة باإلدارة، 

والعديد من املؤلفات األخرى.
ومن الكتب التي قرأتها أكثر من مرة كتاب »حياة في 
اإلدارة«، حيث ان الكتاب أعجبني كثيرا وكان يتحدث 
عن س���يرة حياة القصيبي الديبلوماسية واملناصب 
الوزارية التي كان يش���غلها ف���ي ذلك الوقت، وكيف 
كان يقوم بزيارات مفاجئ���ة للجهات التي تتبعه بل 
كانت نهج إدارته، حتى انه كان يتنقل في س���يارات 
الكهرباء إلصالح األعطال إن وجدت مع املوظفني، وفي 
احدى املرات قام أحد األش���خاص باالتصال بالوزارة 
يشتكي من انقطاع الكهرباء وكان »القصيبي« في زيارة 
فجائية لوزارة الكهرباء فرفع السماعة، وقال املتصل: 
»قولوا لوزيركم يترك الوزارة ويذهب للشعر« فقال 
له الوزير: »وصلت الرسالة«، حيث إن املتصل فوجئ 
بأن الذي يكلمه ه���و الوزير بعينه، حتى أنه أصبح 

حديث القاصي والداني في العالم العربي.
وفي إحدى املرات سألته »جريدة الشرق األوسط« 
في ح���وار أجرته معه ع���ن أي الوظائف األقرب إلى 
نفس���ه، الوزارة، أم الس���فارة؟ والكهرباء والصحة، 
أم املياه والعمل؟ فق���ال القصيبي: صدقني ال توجد 
وظيفة قريبة إل���ى القلب، صدقني كل وظيفة تعني 
صحوا مبكرا ونوما متأخرا ومواعيد مزعجة وزوارا 
ثقالء ومصالح ترتدي ثوب النزاهة وأوراقا مبعثرة 
وطعنات من كل اجتاه ال أستثني من ذلك أي وظيفة 
مررت بها أو مرت بي. القريب من القلب هو الشعور 
بأنك اس���تطعت رغم هذا كله، ال بسبب هذا كله، أن 
ترسم ابتسامة على وجه، أن تخفف من معاناة إنسان، 
أن جتعل احلياة أخف وطأة على مخلوق، هذا وحده 

ما يبقى، والباقي قبض الريح.
وحسنا فعل وزير الثقافة السعودي د.عبدالعزيز 
خوجة، عندما قام برفع املنع عن كتب القصيبي قبل 
أيام من وفاته، وهي تعتبر وقفة وفاء وتكرمي للمرحوم 
الذي كان طريحا للفراش، رحم اهلل القصيبي رحمة 

واسعة وأسكنه فسيح جناته.
akandary@gmail.com

قرار خادم احلرمني 
الشريفني بقصر اإلفتاء 
على أعضاء هيئة كبار 
العلماء يج���ب اال مير 
هكذا من دون تس���ليط 
الضوء عليه، خصوصا 
إذا علمنا أننا نعتبر في 
الشرائط  عيون شيوخ 

والفضائيات الذين أرق هذا القرار مضاجعهم وأنهى 
عنهم س���بيل املال والش���هرة وقطع عليهم طريق 
السيطرة على عقول وجيوب الناس من العامة، بهذا 
القرار أجلم خادم احلرمني جماح شيوخ السكسوكة 
وقراء مسح اجلباه والنفخ بامليكروفون وباعة املاء 
املقروء عليه وزيت الزيتون ذو ال� 5 دنانير، قرار 
جاء ليكسر جمودا كنا ال نستطيع كسره كون شيوخ 
الفتاوى املعلبة واآلراء املتغيرة يلبسون ثوب الدين 
الذي ال يلبسه اال من كان له القدر الكبير والوقار 
العظيم، لذلك كنا نصمت وال نتحدث ونبتلع أمواس 
القهر حتى ال يق���ال عنا اننا ملحدون أو رافضون 
أو تائهون أو تلك الته���م التي يوصف بها كل من 

يصطدم مبشايخ املطاعم.
في أحد النقاشات العقيمة بيني وبني أحد املشايخ 
»احللمنتيشية« حني سألته: ملاذا تكفر وتلعن كل 
من يقتني موبايل فيه كاميرا وبلوتوث؟ فقال لي ألم 
تسمع عن حادثة الفتاة التي أجبر صاحبها مخدومه 
اآلسيوي على اغتصابها؟ فقلت له وهل تكفر مقتني 
املوبايل بالكاميرا بسبب سوء استخدام أحدهم له؟ 
اذن عليك أن تكفر كل من يش���تري سكينا ألنها قد 
تستعمل اس���تعماال تزهق به األرواح وتنتهك به 
األعراض، فقال لي هذا أمر آخر، إننا بحاجة للسكني 
ولس���نا بحاجة للموبايل، وبعد أن احتدم النقاش 
وحمي الوطيس قالها هكذا جهارا نهارا وعلى رؤوس 

األش���هاد بأنني كافر، 
فقط ألنني حاججته 
باملنطق بل ومبا قاله 
اهلل والرس���ول، ب���ل 
إنني حني استشهدت 
بإحدى اآليات قال لي ال 
تستشهد بالقرآن ألنك 
ال تعرفه وكأن القرآن 

أنزل فقط له وألمثاله من الناس.
وقد حدثني أحد األشقاء من مصر احملروسة ان 
فلتان الفتاوى في مصر وصل إلى حد غير مسبوق 
بحيث يستطيع الرجل أن يحلل ما حرم اهلل ويحرم 
ما أح���ل اهلل فقط بجنيهات قليلة لزوم تس���ليك 
املسائل، بل ان أحد املفتني كما حدثني صديقي، يقول 
للذي يستفتيه »اديني فرخة أديك فتوى« وبالطبع 

ستكون الفتوى على ميل املستفتي ورغبته.
ولعل ما قامت به بعض الفضائيات من إطالق 
برامج فتاوى على الهواء لهو أمر يندى له اجلبني 
وتقش����عر له األبدان فقد أعطانا صورة سيئة 
ألولئك املفتني املارقني، لذلك مس����ألة التالعب 
بالدين والسماح لكل من طالت حليته وقصرت 
دشداشته وكان بالسواك لعيقا وبالشماغ لصيقا 
أمر يجب اال يستمر، فكلنا مسلمون وكلنا نحرص 
على أمور الدين لكن يجب اال يترك اإلفتاء هكذا 
للجميع م����ن دون ضابط وال رابط، وال يلتزم 
املفتي بش����روط اإلفتاء، لذلك انا أناشد نوابنا 
اإلس����الميني ان يعملوا على إعالء كلمة الدين 
بتشريع قانون يقصر اإلفتاء على إدارة اإلفتاء 
في وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية ومن 
يفتي من غيرهم يس����جن ويعزر بل حبذا لو 

ينفى من األرض.
f_alnashwan@hotmail.com
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