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 مشكالت الصحة 

 علي الرندي 

 من الديرة 

 اإلنسان الذي يعيش حتت مظلة القانون حافظا لسانه وقلمه ويده 
من إحلاق الضرر باآلخرين واملساس بكرامتهم يكون بعيدا عن املساءلة 
القانونية ولن تطوله يد القضاء، أما من يشطح وميس كرامة اآلخرين 
فـــي الندوات واللقاءات التلفزيونية أو من خالل املقاالت الصحافية 
فعليه ان يتحمل وزر تصرفاته وعواقب ما جناه على نفســـه، إذ أن 
الشكوى ستالحقه ويد العدالة ستطوله ألنها مالذ املظلومني ومصدر 
طمأنينتهم والكفيلة بتحقيق ســـيادة القانون لكل من يعيش على 
هذه األرض الطيبة. واملالحظ ان قبول األحكام الصادرة من محاكمنا 
يختلف من شخص آلخر، فمنهم من يتقبلها بابتسامة ليقوم بتسليم 
نفسه طواعية لصدور احلكم باسم صاحب السمو، كما تصرف أحد 
أفراد األســـرة احلاكمة عندما صدر حكم بحقه، وجند النقيض متاما 
مـــن اعتراض آخرين وتأففهم من حكم القضاء الصادر بحقهم، فمن 
ميعن النظر في ردة فعل األول ال يسعه إال ان يحترمه على ما فعله 
ألنه ترجم إميانه بالعدالـــة احلقة وان ما أصابه بناء على خطأ من 
وجهة نظر احملكمـــة نال جزاءه عليه، أما تصرف الثاني فيبني منه 
مدى التمرد وضيق الصدر والرفض من خالل ما صدر عنه من أقوال 
وتصرفات لن ينال من ورائها شيئا فحكم القضاء ماض في تنفيذه 

ولن يوقفه مقالة أو اعتصام.
  ســـائلني العلي القدير ان يهدينا سبل الرشاد ويجعلنا من عباده 
الصاحلني الذين يتداركون أخطاءهم ويكفرون عنها لنلقى ربنا بوجه 

نّير ويتقبلنا قبوال حسنا.

< < <  

  صندوق المعسرين

  أكثر من عشـــرين ألف مواطن اســـتفادوا من صندوق املعسرين 
الذي ساهم في حل مشـــكلة القروض التي أملت بالبعض سواء من 
ناحية عدم تقديرهم واحتسابهم لألمور أو من ناحية االستهتار الذي 
ابتلي البعض به، او من بعـــض النواب الذين أوقعوا املواطنني في 
املزيد من األثقال ليدفعهم لالقتراض على أمل ان تســـقط قروضهم، 
علما ان احلكومة منحت فرصة ينبغي ان تكون محل تقدير وعودة 
لترتيب األمور املالية وعدم الوقوع مجددا في نصب وشرك األزمات 
املالية، فسارعوا بحل مشـــاكلكم قبل فوات األوان وال تنتظروا من 

يوهم لكم بأحالم لن تتحقق.

< < <  

  فرصة

  بـــدأت الدعايات االنتخابية من خالل الندوات التي وجدها بعض 
النواب احلاليني فرصة ليمّنوا أنفســـهم بالبقاء لدورة أخرى وبني 
املرشحني السابقني الذين لم يحالفهم احلظ للوصول للكرسي األخضر، 
وليس على املرشح سوى اتخاذ الوســـائل الكفيلة بتمهيد الطريق 
وأهمها ان يكون صاحب حنجرة تنطلق منها سهام التهديد للحكومة 
ومن في صفها، وتكثر وعوده لناخبيه باألمنيات واألحالم الوردية 
التي لم ولن يتحقق منها شيء، فرحمة بالكويت وشعبها أن تهدأوا 

قليال وجتعلوا قيادة السفينة لربانها لتصل إلى بر األمان.

< < <  

  تناقض

  مشهدان متناقضان حصال من نفس مجموعة النواب إياهم يجسدهما 
واقع احلال لدينا، األول مشـــرق وإيجابـــي وإن كان القانون منعه، 
والثاني مظلم وسلبي جتاوز القيم واملبادئ التي استقاها الكويتيون 
من دينهم احلنيف وتعاليمه الســـمحة وتقاليدهم وأعرافهم، فاألول 
يرحب بالضيوف ويرفض طردهم، أما الثاني فينادي بطرد النواب 

الذين يخالفونه الرأي، عجبي.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

 

 أوامر ومتابعة صاحب السمو األمير، حفظه 
اهللا تعالى، في األحداث األخيرة نحن نفهمها 
ونفسرها بأنها مبثابة اضطراره للنزول إلى 
الساحة «إن صح التعبير» وذلك ألن سموه 
قد نبه وحذر تكرارا من تفاقم االحتقان في 
الساحة الكويتية وتزايد حاالت التطاول على 
كرامات الناس وجتييش الشارع واستثارته، 
ونلحظ ذلك من خالل خطاباته املوجهة إلى 
أعضاء مجلس األمة خاصة وعموم الشعب، 

ومنها الفقرات املختارة التالية:
  ـ «لطاملا توجهت مخاطبا اجلميع بحديث 
القلوب واألب املســـؤول عن مستقبل وطن 
وشعب، ولطاملا نبهت ونصحت ودعوت إلى 
التمسك بوحدتنا الوطنية..» (٢٠٠٩/٥/٣١).

  ـ «وال شك أنكم أيها االخوة، تابعتم مثلي 
بكل استياء وألم ما تشهده الساحة البرملانية 
من ممارســـات مؤسفة شوهت وجه احلرية 

والدميوقراطية الكويتية» (٢٠٠٩/٣/١٨).
  ـ «لقد آملني ما قرأت وتابعت وسمعت من 
الوطن وإثارة  تصنيفات وتقسيمات ألبناء 

للنعرات الطائفية والقبلية (٢٠٠٩/٩/١٣).
  ـ «وإذا كانت احلكومة مسؤولة عن تنفيذ 
برنامجها ومشـــروعاتها وأعمالها وتطبيق 
القوانني وهـــي موضع املتابعـــة واملراقبة 
واملســـاءلة فإن على املجلس تقع مسؤولية 
ضبط ممارسته وأعماله والنأي بها عن أي 
انحراف، وأن يباشر تفعيل الئحته وأدواته..» 

.(٢٠٠٩/١٠/٢٧)
  ـ «هل أصبح التهديد والتشكيك والشحن 
واإلثارة وتعبئة اجلماهير واستخدام األساليب 
الغريبة وانتهـــاج الفوضى واالنفالت بديال 
لالحتكام للقانون وتأكيد سلطته واحلفاظ 

على هيبته..» (٢٠٠٩/١٢/٢٩).
  ـ «والوقوف بحزم في وجه كل من يحاول 
اإلســـاءة للوطن العزيز، بإثـــارة النعرات 
الطائفية أو القبليـــة أو الفئوية وبث روح 
الفرقة والتعصب والتحزب، وشـــق وحدة 

الصف..» (شهر رمضان املاضي ١٤٣١هـ).
  ـ «وقد استغل البعض أجواء احلرية في 
التطاول على ثوابتنا الوطنية حتى أصبحت 
أساليب اإلثارة والتشكيك واالنفالت والتصرف 
غير املسؤول بديال عن االحتكام للقانون..» 

.(٢٠١٠/١٠/٢٦)
  وقـــد تناغمـــت كلمات رئيس الســـلطة 
التشـــريعية (مجلس األمة) الســـيد جاسم 
اخلرافي مع طرح صاحب السمو فقال اخلرافي 

كلمته املشهورة:
  «إن القيـــادة البد أن تقوم، والقانون البد 
أن يســـود، وهيبة الدولة يجب أن تعود..» 

.(٢٠٠٦/١٠/٣١)
  وكل ما يشعر به صاحب السمو كان كذلك 
مصدر ألم وقلق في الشارع الكويتي الذي ارتاح 
لبوادر سيادة القانون وعودة هيبة الدولة وإن 
لم يسره ويتألم أن يشاهد صور الصدام بني 
القوات اخلاصة وبعض املتجمهرين املخالفني 
للنظام في ديوانية الصليبخات في االسبوع 
املاضي. ومع ذلك فإنه ولألســـف الشديد أن 
يقوم بعض النواب باستجواب رئيس مجلس 
الوزراء في جوهر هذه األحداث األخيرة رغم 
تأكيد سموه للصحافيني «إذا كان هناك من 
مسؤول عن تدخل الشرطة (ندوة احلربش) 

فأنا املسؤول األول..».
  ورغـــم نفيهـــم إال أنه مـــن الواضح أن 
االستجواب مبطن في توجيهه لسمو األمير 
وهو لألسف مرحلة جديدة في التاريخ السياسي 
الكويتي عندما يتمرد بعض اعضاء السلطة 
الدستورية.  ابو السلطات  التشريعية على 

فهل فعال انهم كذلك: «إال الدستور؟».
  a.alsalleh@yahoo.com 

 وزارة الصحة يتركز عملها على العناية واالهتمام بصحة الناس 
ورعايتهم والعمل على مساعدتهم في الشفاء مما قد يصيبهم من 
األمراض، لكن وبكل األسف واحلسرة ال تقوم وزارة الصحة بهذا 
الدور على أكمل وجه وميكننا ان نتأكد من ذلك عند متابعة أي شخص 

قد يلجأ في يوم من األيام لزيارة احد مستشفيات الوزارة.
  فعند زيارتي بصحبة والديـ  شـــفاه اهللا وعافاهـ  للمستشفى 
األميري الذي يعد من أفضل وأكبر املستشفيات املوجودة بالكويت 
بـــل واخلليج العربي كله، فوجئت بوجود حالة من عدم االكتراث 
واإلهمال والتقصير في توفير أقل االحتياجات للمريض وتقصير 

كبير في املتابعة اإلدارية للمرضى.
  فاخلدمات التي يقدمها املستشـــفى للمرضى الذين هم في حكم 
األشخاص العاجزين من توفير كراســـي متحركة لكبار السن او 
للحاالت احلرجة لم تكن كافية باملستشفى وان وجدت ففيها الكثير 
من العيوب، أما عندما تدخل الـــى أحد األجنحة فتجد العديد من 
األسّرة البالية، ولك ان تتخيل ان أسّرة أحد أكبر مستشفيات الكويت 
بال مخدات ينام عليها املرضى، فهل هذا يعقل ان تكون مستشفيات 
الكويت بهذا الشـــكل! كيف نبني مستشفيات على أحدث مستوى 
خارج الكويت وال نحرص على جتهيز مستشـــفى داخلي بأحدث 
التجهيزات فاملستشفيات عندنا مهملة وليس بها أقل االحتياجات 

والتجهيزات التي تساعد وتعني املرضى.
  فهل هذا يعقل او يصدق! ملاذا ال تكون مستشـــفياتنا مثل باقي 
املستشفيات في الدول املتقدمة؟ فهل تنقصنا االمكانيات او املاديات 
لكي نقوم بتجهيز مستشفى يفي باحتياجات ومتطلبات املرضى 
وكبار السن ممن يلجأون الى دخول هذه املستشفيات لالستشفاء 

وطلب العالج والراحة فيها.
  لذا ومن منطلق احلرص على بلدنا احلبيب وعلى صحة آبائنا 
وأمهاتنا واخواننا وأبنائنا نناشد جميع املسؤولني القائمني على 
وزارة الصحة تعديل أوضاع املستشفيات واملتابعة املستمرة وتوفير 
مـــا يلزم من أدوية وتوفير كل ما يلزم لراحة املرضى وجتهيز كل 

مستشفى باألدوات واملعدات الالزمة.
  Alialrandi@hotmail.com 

 تابعـــت باهتمام وحرص 
بالغني اللقاء الذي جمع األكارم 
شيوخ بعض القبائل على قناة 
الوطن األربعاء املاضي وكم 
كنت سعيدا بجل ما سمعت 
من رجـــال يقـــدرون حجم 
املسؤولية، ويعون خطورة 
ما متر بـــه البالد من ظروف 

تستوجب الدفع باجتاه التهدئة والتعقل، فهم بذلك قد 
اضطلعوا مبسؤولياتهم الوطنية كاملة، وهذا بال شك 
يكسبهم احترام جميع الكويتيني مبختلف مكوناتهم، 
األمر الذي يجعلنا مطمئنني الى أن الصوت العاقل مازال 
يســـمع وأن هناك من هو قادر على إيصاله عبر قراءة 
األحـــداث وتطوراتها من زاوية االتـــزان والتعقل، فما 
تفضل به العم فيصل الدويش (بونايف) من تشخيص 
دقيق للمشهد السياسي كامال يؤكد عمق فهم هذا الرجل 
لألسباب التي دفعت باجتاه التصعيد واحلشد األخير، 
وهذا ما كان واضحا من خالل حرصه على بيان أن دور 
القبيلة مكمل ألدوار باقي شرائح املجتمع في احلفاظ على 
مكتسباتنا الدستورية واالمتثال لتوجيهات ولي األمر 
الذي هو أحرص منا جميعا على صون هذه املكتسبات 

واحلفاظ عليها والالفت أن 
بونايـــف قطع دابر الشـــك 
باليقني، عندمـــا بني أن ما 
يشاع عن تقصد احلكومة 
اســـتهداف قبيلة مطير هو 
محـــض افتراء ال صحة له، 
والدليـــل أن أبنـــاء القبيلة 
جتدهم يخدمون بلدهم في 
جميع املجاالت ويحتلون مراكز مرموقة وينعمون بكامل 
حقوقهم التي كفلها لهم الدســـتور كما كفلها ألشقائهم 
في املواطنة من ســـائر فئات املجتمع، وان ما يشـــاع 
عـــن محاولة إقصاء القبيلة وقمعها هو أوهام عند من 

يروج لها.
  ولم يخل حديث العم بونايف من بعض العتب على 
احلكومـــة، إال أن العتب كان علـــى قدر احملبة فلك منا 
وإلخوانك الشيخ بن جامع والشيخ بن شبعان والشيخ 
اجلربا كل محبة واحترام وسنظل جميعا وطنيني، وإن 
اختلفت مكوناتنا فشعارنا أن دستورنا واحد ورمزنا 
واحد، وحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه، وان 

كان هذا ديدنكم فكلنا قبايل يابونايف.
  ali_alqallaf_75@hotmail.com 

 البعض من شهود العصر 
لـــم ينصفوا في شـــهاداتهم 
الذين عملوا وتنعموا  القادة 
في أكنافهم ونبت ريشهم في 
ظل هيبتهم التي اعطتهم زخما 
من البروز على مسرح األحداث 
أوائل اخلمسينيات حتى نهاية 
التسعينيات، وهي االحداث 

التي كان االستعمار والصهيونية يزحفان على املنطقة 
تكنولوجيا وماليا مستعملني ما استطاعا جتنيده من 
هـــذه األمة باإلغراء باألموال والوعود الوهمية التي لم 

يجنوا منها فيما بعد إال اخليبة واحلسرة والندامة.
  وهؤالء الزعماء الذين جتاهـــل مناقبهم اجلهالء أو 
املتجاهلون جعل اهللا قدرهم أن يقودوا بالدهم وشعوبهم 
وأمتهـــم في تلك احلقبة الدقيقـــة واملتنوعة األحداث، 
واستطاعوا من خالل تلك األمواج أن يحافظوا ويبذلوا 
اجلزء األكبر من طموحاتهم لصالح األمة، وأنا لســـت 
بصدد الدخول فـــي مزيد من التفصيالت عما قاموا به 
ولكنني سأختصر في الوقت احلاضر على األقل التطرق 
إلى بعض تلك الشـــخصيات: ومنها على سبيل املثال 

وليس احلصر:
  ١ـ  الشيخ عبداهللا السالم صاحب الشخصية األبوية 
الرحبة واملتمتع بدماثة اخللق والفكر املستنير والقلب 
الكبير اخلالي من احلقد واحلسد، شرع الدستور والقوانني 
الوضعية التي نظمت احلياة من أعرافها الكويتية الى 
كتاباتها تنظيميا استطاع من خاللها أن يتنعم املواطن 
بامتيازاتها وأن يتعرف على ماله وما عليه من واجبات 
ومن روابط أخوية مع اشـــقائه والتعامل مع األصدقاء 
وفتح األبواب لطالبي الرزق بأن يعملوا في البالد ضمن 
قوانني حفظت لهم حقوقهم أيضا وأصبحت الكويت في 
عهده وفيما بعد مدرسة الشـــرق األوسط حيث تعلم 
فيها أكثر الوافدين كل مهنـــة حرفية ابتداء من البالم 
والّصرار وشمايل اإلبل البدوية حتى النجارة واحلدادة 
لبناء املجمعات التجارية باإلضافة لنمو شخصياتهم 

في ضفاف احلرية والدميوقراطية الكويتية.
  ٢ـ  الرئيس جمال عبدالناصر هذه الشخصية العاملية 
والنجم الساطع في سماء هذه األمة والذي تكالبت عليه 
األحداث داخليا وخارجيا وأعدت له املؤامرات وفتحت 
له قنوات األزمات واجلبهات من جميع انواعها عسكريا 
وسياسيا وماليا ودعائيا أيضا لكنه بشموخه الفذ استطاع 
أن يبحر بسفينة األمة على الرغم من شدة العواصف 
الى نقطة ال بأس بها في هـــذه احلقبة آنفة الذكر. وال 
نريد أن نصغي ملن ذكر العثرات التي أعدت له وليس 
هو السبب األساسي فيها إمنا البطائن املتعفنة واملجندة 
ضده وضد تطلعاته التي لم يستوعبوا اهدافها الواسعة 
التي تريد أن تبني جسم األمة باستقاللية ال شرقية وال 
غربية ومن هـــذه البطائن من كان يلعب على احلبلني 
ضمن ازدواجية املواقف ومنهم من جرفته سيول التآمر 

واملؤامرات حتى أصبح في 
مزبلة التاريخ.

  ٣ ـ امللـــك فيصـــل بـــن 
عبدالعزيز تلك الشخصية 
التي عايشت قسوة الصحراء 
العربية األصيلة والذي كان 
أول سفير لبالده في روسيا 
وهيئـــة األمم املتحدة فمنذ 
بداية توليه القيادة وهو يفكر في بناء بالده بناء يتماشى 
ومتطلبات العصر كما عمل على السعي لدعم أمته العربية 
واإلسالمية دعما حقيقيا أغضب هذه وتلك وموقفه في 
حرب أكتوبر معروف للقاصي والداني كما كان يتمتع 
بعبقرية وحنكة سياسية جتمع بني املاضي واحلاضر 

ال مثيل لها في هذا العصر.
  ٤ ـ امللك الهاشمي احلسني بن طالل الذي كان يتمتع 
بذكاء خارق وشـــجاعة أذهلت األعداء واألصدقاء على 
حد السواء والذي استطاع أن يحافظ على بلده وشعبه 
وموقعه اجلغرافي القريب جدا من بؤرة األحداث الشرق 
أوسطية واملؤامرات الصهيونية. والتي كانت حتاك له 
فـــي كل مكان وزمان خالل فترة حكمه املليء باألحداث 
التي ال تخفى على كل صاحب عقل منصف عقال وضميرا 
جعلت خصومه يصابون بالذهول من فهمه لواقع احلياة 
ومتطلباتها وما ينوون له في حاضره ومستقبله. بنى 
بـــالده في جميع املجاالت على الرغم من شـــح املوارد 
االقتصادية حتى أصبح تتمتع مبا ترونه اآلن وتفوق من 

حولها البلدان التي تتمتع بدخل قومي ووفرة مالية.
  ٥ ـ اســـم على مســـمى، وهو الرئيس حافظ األسد 
الذي كان يتمتع بالرأي السديد والعقل الراجح الرزين 
كما يتمتع بالنفس الطويل حيث استطاع أن يتعايش 
مع االحداث التي حدثت في بالده وفي لبنان والعراق، 
حوادث لو حدثت لغيره لكان في خبر كان اســـتطاع 
بحنكته ورؤيته وتأنيه ومسايرته لألحداث شيئا فشيئا 
أن يخرج بالده من مأزق األحداث التي كانت تهدف الى 
متزيق جســـم األمة وهو الذي قال ال تنازل عن بوصة 
واحدة من األرض مهما طال الزمن ونكمل ما استطعنا 
اكمالـــه ونترك ما تبقى لألجيـــال القادمة فهذا هو قدر 
ســـورية قلب العرب النابض وبوابة الشمال الشرقي 

لألمة العربية.
  وعن هؤالء الزعماء بشيء من التفصيل إن سنحت 
الظـــروف لنبني ما تغافل وغفل عنـــه مجيرو التاريخ 
لصاحلهم فقط، وهناك زعيم يتمتع بعبقرية خاصة ودهاء 
سياســـي ال يفهمه إال الراسخون في العلم واملعلومية 
ولكننا نؤجل ذكرها في الوقت احلاضر حتى ال تنفتح 
علينا أبواق الضباع العرجـــاء التي ال تعرف املقاصد 
والنوايا لهذا الشـــخص الذي أحرج الصهيونية ومن 
يقف وراءها وأظهرها مبظهر العداوة للســـلم والسالم 
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية آملني من اخللف 

لهؤالء الزعماء أن يكملوا مسيرة ما بدأ به أسالفهم. 
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