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 جلسة غد الثالثاء التي ستشهد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء 
هي جلسة تاريخية ومفصلية بكل املقاييس الن من حق الشعب الكويتي 
ان يعرف احلقيقة كاملة بشأن ما حدث من قمع وضرب بشع للمواطنني 
وللنواب في ندوة النائب الفاضل د.جمعان احلربش، ونحن ال نشك في 
قدرة سمو الرئيس على املواجهة بحكم خبرته كونه سياسيا وديبلوماسيا 
محنكا، يؤمن باالحتكام إلى الدستور، فهو الذي قال في أكثر من مناسبة 
«الدستور دائما في جيبي»، وعليه فإننا نعتقد كشعب اننا بحاجة ماسة 
إلى مناشدة سموه أن يبادر إلى أن تكون اجللسة علنية لكشف القناع عن 
محيا احلقيقة ألن هناك احتقانا حادا في الشارع والكل لديه وجهة نظر 
بشأن ما حدث، والطرف املستجوب يؤكد أن طلب احلكومة وإصرارها على 
ســـرية اجللسة هو دليل ضعف وحكم مسبق باإلدانة، لذلك فإن العلنية 
ستظهر احلقيقة كاملة واحلكم في النهاية للشعب ونحن على ثقة بك يا 

سمو الرئيس فاعقلها وتوكل.
  ليس فيما ذكرته أعاله استجداء ألحد ولكنه طلب مشفوع مبدى احلاجة 
ألن تكشف جميع األوراق ومن حق الشعب الكويتي سواء معسكر «مع» 
أو معسكر «ضد» أن يعرف احلقيقة كاملة فنحن ال نريد نصف احلقيقة 
وال نريد اخلطوط العريضة للحقيقة بل نريد احلقيقة املجردة كاملة، وان 
لم تنكشـــف احلقيقة بكامل أبعادها «فال طبنا وال غدا الشر» وسنظل في 
دائرة االتهامات إلى أن يشاء اهللا، فيا سادة اقطعوا عرق احلقيقة وأسيلوا 

دمه فنحن شركاؤكم بالوطن ونريد أن نعرف ماذا حصل بالضبط.
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  نقطة أخيرة: د.عبيد الوســـمي اتهم مبا اتهم به، وأودع في السجن ونحن 
نثق في القضاء الذي ســـينصف احلقيقة إن شاء اهللا، أما األمر الغريب 
فهو ان هناك مجنيا عليه وأعني الزميل الصحافي محمد سندان املطيري 
والى اآلن لم تقدموا شخصا واحدا متهما باإلصابات البالغة التي حلقت به 
وممكن أن تتسبب بإصابته في شلل ال قدر اهللا.. لذلك فإن احلقيقة الكاملة 
يا سادة هي التي ســـتنصف د.عبيد الوسمي وفي ذات الوقت ستنصف 
محمد سندان املطيري وتكشـــف اجلناة املتسببني في إصاباته وإال فهل 
يعقل أن هناك جرمية حصلت وشـــخصا مجنيا عليه اليزال باملستشفى 
منذ تاريخ ١٢-١٢ والى اآلن لم يتم الكشف عن جان واحد؟! لذلك فاحلقيقة 
يا سادة هي التي ستعيد توازن ميزان عدالة القانون فنحن ال نريد سوى 
احلقيقة ال نريد سوى احلقيقة ال نريد سوى احلقيقة ولن نعرف احلقيقة 

إال في اجللسة العلنية.
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 إنه عضو بجســـم اإلنسان ال يزيد طوله على ١٠سم، ساق املاليني 
إلى نار جهنم وبئس املهاد، وأدخل املاليني جنة الفردوس دار امليعاد. 
إنه سالح ذو حدين، بل كالنفس التي قال فيها عز وجل (ونفس وما 
ســـواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلـــح من زكاها وقد خاب من 
دساها). فهذا العضو الصغير إما يفجر وإما يتقي اهللا، وهو «حصانك 
إن صنته صانك وإن خنته خانك»، ذلك «اللسان» كم أشعل احلروب، 
وأثـــار الفنت وفرق بني املرء وزوجه بكلمة «طالق»، إنه كالعملة ذات 
الوجهني فبالدينار تزكي وتتصدق وتأكل وتتعالج، وبنفس الدينار 
حتارب اهللا بالربـــا واحلرام وتأتي الكبائر واملنكرات. قال رســـول 
اهللا ژ: «إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تذكر اللســـان، تقول: 
اتق اهللا فينا فإمنا نحن بك، فإن اســـتقمت استقمنا، وإن اعوججت 

اعوججنا».
  إن ما تشهده الكويت هذه األيام سببه زالت اللسان، فكم كلمة أثارت 
الغضب، وكم رد عليها زاد النار حطبا، فاللسان هو اللسان، منذ عهد 
أبينا آدم واحد لكل إنسان، ولكن الفرق اآلن انه أصبح لإلنسان ألف 
لسان، فاإلعالم من صحافة وتلفزيون و«نت» أصبح كالصدى يردد 
الكالم، بل لســـان آخر يحرف الكالم، حســـب غايات وسائل اإلعالم، 
فيجرح ويطعن، ويغتاب ويفنت، وينكأ اجلروح. نصح رســـول اهللا 
ژ معاذ بن جبل قائال: «كف عليك هذاـ  وأشار إلى لسانهـ  فقال معاذ 
وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم؟ فقال عليه الصالة والسالم: ثكلتك أمك يا 

معاذ، وهل يكب الناس بالنار على مناخرهم إال حصاد ألسنتهم».
  إن ما أصاب وطني احلنون ما هو إال حصاد ألسنتنا، تطاولنا على 
«ولي أمرنا» فتطاول علينا الرعاع ونفثوا سمومهم بجسد مجتمعنا 
فتفكك إلى فئات وطوائف، إن اللســـان كالرميوت يجمع الشـــعوب 
ويفرقها، ويلعب بالعواطف ويؤججها. فاضبطوا ألسنتكم، وحاسبوا 
أنفسكم قبل أن تتلفظوا، فما كان خيرا فتكلموا وما كان سوءا فدعوه، 
واحذروا من آفات اللســـان فإنها التـــزال باملرء حتى تهلكه. قال ژ: 

«أكثر خطايا ابن آدم من لسانه». 
ـــــرئ  ام ـــــه عــــــــورة  ب تــــذكــــر    لــــســــانــــك ال 

ـــــاس ألـــســـن ـــــن ـــــل   فــــكــــلــــك عــــــــــــورات ول
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  إنـــي أخاطب «ولي األمر» وهو أحب مســـمى إلى قلبي من غيره، 
فمسمى «ولي األمر» ذكر في القرآن الكرمي واقترن برسول اهللا، فاهللا 
سبحانه كرر الطاعة مرتني، األولى له خاصة، والثانية مشتركة بني 
الرســـول وولي األمر (وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرســـول وأولي األمر 
منكم). فكم متنيت أن يضاف مسمى «ولي األمر» ملقام صاحب السمو، 
وليكن «حضرة صاحب السمو ولي األمر الشيخ صباح األحمد الصباح 
حفظه اهللا» وهذا االســـتحداث ليس بجديد فقد ألغى األمير الراحل 
املغفور له الشـــيخ جابر األحمد كلمة «املعظم» واستبدل املغفور له 
امللك فهد مســـمى «جاللة امللك» مبسمى «خادم احلرمني الشريفني».. 
وهذه التغيرات فيها نفحة إميانية، «فاملعظم، واجلاللة، وامللك» من 
صفات اهللا سبحانه، ومسمى «ولي األمر» مسمى اختاره رب العزة 

واجلاللة للقادة والرؤساء فهو مسمى رباني مبارك.
  يقـــول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال ســـديدا 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورســـوله فقد 

فاز فوزا عظيما)
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 محمد المشعان

 نريدها علنية 
  يا سمو الرئيس

 بيني وبينك

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 حصاد ألسنتنا 

 لمن يهمه األمر

 كنت أنتظر من جتمع أو كتلة «إال الدستور» أن يكون 
كتجمع أهل الكويت عندما تنادوا إلعالن امتعاضهم 
لتعليق بعض مواد الدســـتور رغم تفهمهم ألسباب 
التعليق، ولكن ما اســـتفزهم هو مجالس احملافظات 
والتي أتت وكأنها بديل ملجلس األمة، فجاء هذا اإلعالن 
ذو األسباب احملترمة، ومع ذلك كان لهم مخالفون من 
بعـــض إخوانهم في هذا الوطن ومع ذلك لم يخونهم 
أحد «اللهم إال البعض القليل الهامشي» ولم يتهمهم 

أحد بأنهم مرتشـــون وكان الترجيح لكثرة واتساع الدعم الشعبي الذي كانت 
تقرأه احلكومة بشـــكل جيد جدا.. هذا عـــن دواوين االثنني التي كانت تطالب 
بإعادة العمل بالدستور وبعض مواده املعطلة «ونضع حتتها أكثر من خط» 
أما جتمعات «إال الدستور» التي حتذر من تفريغ الدستور ذلك التحذير الذي 
بات يستعمل كتخويفه منذ عشرين سنة تقريبا.. فعند طلب تعديل الدستور 
فإنه سيفتح الباب لتفريغه وعند االختالف على تفسير بعض مواده وبدال من 
الذهاب للجهة التي أناط بها الدستور تفسير االختالف، يتم التغاضي عما جاء 
بالدستور ويتم الذهاب إلى الشارع وبتحدي القانون والقائمني على تطبيقه، 
فذهبوا إلى الشارع، وعندما نتابع كيف تفاعل الشارع مع شعار «إال الدستور» 
سنرى ضعف التفاعل بل الالمباالة ولتبيان ذلك فلنفترض ماذا يجب أن يكون 
عدد احلضور إن كان هناك تفاعل شـــعبي إيجابي فقد كان حضور ندواتهم ال 
يزيد على عدد سكرتارية النواب احلاضرين (١٥ سكرتيرا × ٢٠ نائبا = ٣٠٠) 
زد عليهم بعض املقربني واملؤيدين، واملنطقي أال يقل عددهم عن ١٢٠ مثال ورجال 
الصحافة الذين يزيدون على الـ ٢٠ شخصا مصورين ومحررين باإلضافة إلى 
بعض املهتمني والذين يريدون االطالع واإلحاطة مبا يجري على الساحة أي ان 
املجموع يجب أن يزيد على الـ ٥٠٠ شـــخص «تقريبا» وهذا بعيد عن الشارع 
والشعب وتفاعله.. ومع ذلك لم يكن عدد احلضور في كل من ندوات اخلالدية 
والصليبخات والضاحية يزيد على الـ ٣٠٠ أو قل ٤٠٠ شخص في أحسن تقدير 
وهذا ما يؤشـــر على عدم االهتمام الشعبي بهذا املوضوع وهذا يأتي كنتيجة 
طبيعيـــة لعدم وجود قضية، اللهم إال مـــا يدور في ذهن وخلد بعض أعضاء 
كتلة «إال الدستور» من رغبة جامحة للتصعيد من أجل الوصول حلل مجلس 
بأي وســـيلة أو طريقة، وهذا هدف معلن لبعض أعضاء تلك الكتلة «لألسف 
الشديد» لذلك لم يتفاعل الشارع مع ما رفع من شعار.. كما أن امتالء الفضاء 
بالقنوات والصحف املطبوعة وااللكترونية كشـــفت احلقائق أوال بأول، ولم 

متنح الفرصة ألحد ليسوق قصة يرويها ويلوي بها 
احلقائق كما يريد ليستفز اجلمهور.. فأصبح الشارع 
أو أغلبيته تدين هذه احلركة بعكس ما كان يحدث 
باملاضـــي من أن أي معارضة للحكومة يجد املتابع 
أن لها شعبية وأملعية خاصة بالشارع، اختفت هذه 
املرة بل ووجدنا اإلدانة أو على األقل اإلهمال وعدم 
املباالة.. ورغم ذلك فإن األحزاب والكتل يبدو أنهم 
ما عادوا يجيدون قراءة الشارع بصورة صحيحة 
أو أنهم ســـائرون على ما اعتادوا عليه من أن معارضة احلكومة على أي حال 
أمر يحقق الشعبية، وهذا على ما يبدو ما جعل التجمع السلفي ينساق معهم 
رغـــم ما ظهر من عدم القناعة بالقضية وكذلك انســـياق «حدس» وراء نائبها 
الوحيد ودعمهم له ببيان، وكذلك انقالب التكتل الوطني الذي غضب على خلفية 
الرياضة وجاءت احلصانة ليتعلقوا بها ويركبوا قطار «إال الدستور» لترميم 
صورتهم أمام الشارع ويقولوا انهم مازالوا معارضني أشاوس للحكومة، وكذلك 
بالنسبة لبعض املستقلني من الذين يريدون احملافظة على الدستور والقانون 
وهم دخلوا للمجلس عبر جتاوز الدســـتور والقانـــون من خالل االنتخابات 
الفرعية.. وكلهم يتحســـبون النتخابات تلوح مؤشراتها باألفق، ووجدنا هذا 
اخلليـــط الغريب يأتلف علـــى أمل أن يحققوا فوزا كبيـــرا فيها كالذي حققه 
املعارضون بانتخابات ٩٢ قبل عشرين عاما.. فإن كان حتليلي للوضع قريب 
مـــن الواقع وهذا ما أؤمن به فإنه يدعوني ألقـــول: خاب تخطيطكم وضاعت 
بوصلتكم، فشـــتان بني القضيتني، دواوين االثنني و«إال الدســـتور»، وشتان 
بني اجلمهورين والدعم الشـــعبي، وشتان بني الزمنني ووجود إعالم حر ينقل 
األحداث صوتا وصورة للشارع وأوال بأول.. وأعتقد جازما بأنه لو حدث ومتت 
قراءة رأي الشـــارع الكويتي من هـــذه القضية علميا لوجدنا املعترضني على 
«إال الدســـتور» هم أكثر بأضعاف مـــن مؤيديها كما أن غير املبالني مبا يحدث 
هم أضعاف اجلمهورين معا.. فغير املبالني الذين هم األكثرية الســـاحقة وإن 
كانوا غير راضني عن احلكومة فهم أيضا فقدوا الثقة ببعض أعضاء كتلة «إال 
الدســـتور» وسئموا اإلثارة والتصعيد غير املبررين والذين ملوا من مشاهدة 
أبطالها واألبطال اجلدد وفقدوا الثقـــة بأن تؤدي هذه األزمات املصطنعة إلى 
إجناز يستفيد منه هذا الوطن العزيز أو هذا الشعب الكرمي، بل انهم على ثقة 

بأن هذا يجري على حسابهما فقط.
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 هل يفرح املرء أم يحزن وهو يجد وزارة الصحة 
توكل إدارة املستشفيات العاملة في البالد لإلدارات 
األجنبية الواحدة تلو األخرى؟ املوضوع من وجهة 
نظري ال يسعد أبدا، فبعد هذا العمر الطويل في تولي 
وزارة الصحة عبر موظفيها وأطبائها تسند إدارة 
املستشـــفيات إلى خبرات أجنبية وهو إن دل على 
شيء فإمنا يدل على فشل اإلدارة الكويتية في إدارة 
مراكزها الصحية مما استدعى االستعانة بخبرات 

أجنبية ال تخضع للواسطة وال تعير احملسوبية أي اهتمام وال جتعل للرغبات 
الشـــخصية واألهواء الفردية أي دور في تسيير األمور وتعيني األطباء وال 
توكل إدارة املستشـــفيات التخصصية ألطبـــاء من غير ذات التخصص مع 
حرمان مستشفياتهم من خبراتهم وقدراتهم وغير ذلك من أمور إدارية أخرى 
كتخصيص الغرف حملتاجيها فقط واملراقبة الصارمة على الزيارات وعدم 
السماح بها في غير أوقاتها. وان حدث ثمة جتاوز في ذلك من قبل اإلدارات 
األجنبية فإمنا يتم في أضيق احلدود وفي ضوء ظروف ومعطيات إنسانية 

كما وجدناه من أمثال هذه اإلدارات حال تواجدنا في البلدان الغربية.
  كانت تلك مقدمة مقال أعددتها للحديث عن مشروع وزارة الصحة إلسناد 
إدارة املستشـــفيات العامة لإلدارة األجنبية، لكن بعد اإلجابة التي وردتني 
من وزارة الصحة ألســـئلة تقدمت بها إلى الوزير حول املشروع وجوانبه 
وتكلفته اعترف بأن تلك التساؤالت التي بدأت بها هذا املقال أضحت ال قيمة 
لها حيث اتضح أن املشـــروع ورغم الطنطنة الكبيرة التي دارت حوله فإنه 
يتطرق إلى إدارة املستشـــفيات من قريب أو بعيد بل وســـيناط باإلدارات 
احلالية للمستشفيات مهمة اإلشراف على عمل الفرق الطبية األجنبية ولكم 
أن تتصوروا مدى التطور الذي ســـوف ننعم به من قبل هذه الفرق ونحن 

نوكل مهمة اإلشـــراف والتقييم لعمل هذه الفرق 
لإلدارات احلالية التي عجزت عن النهوض بالعمل 
الطبي والصحي رغم كل اإلمكانات والتســـهيالت 

التي توفرها لها الوزارة. 
  فمشروع االستعانة باإلدارة األجنبية للمستشفيات 
وفقا لرد الوزارة يقوم على «االستفادة من اخلبرات 
العاملية التي ستحصر للكويت في تطوير اخلدمات 
الصحية والتخصصية والتدريب، واالستفادة من 
االستشارات الطبية، مع املراكز الطبية العاملية»، أما املردود املادي فهو تقليل 
تكلفة العالج باخلارج من خالل االستفادة من اخلبرات العاملية التي توفرها 
الفرق الطبية األجنبية. طبعا ليس لدي أي اعتراض على ذلك التوجه لكن 
تسمية ذلك إدارة أجنبية ملستشـــفيات وزارة الصحة هو مدار االعتراض، 
الن احلال ليس هو كذلك وكنت أمتنى لو كان املســـمى إقامة أو إنشاء مركز 
التقييم او التدريب الصحي أو الطبي فانه األكثر مناســـبة ملا تريد الوزارة 
املضي فيه على أن يشـــمل ذلك مراجعة اإلجـــراءات الطبية املعمول بها في 
املستشفيات، وحينها يكون إشراك اإلدارات احلالية للمستشفيات في عمل 
تلك الفرق مهضوما ومفهوما ألنه يعني فيما يعنيه تبادل الرأي واخلبرات. 
أما إدارة املستشفيات فالبد من أن تعطيه الوزارة االهتمام الكافي والتوجه 
ملعرفة ماذا يدور داخل تلك املنشـــآت احليويـــة ومدى رضا الهيئة الطبية 
والتمريضية وحتى املستخدمني واملرضى وذويهم عن أدائها خاصة ان بعضها 
يدار بأسلوب مزاجي بعيد كل البعد عن أصول اإلدارة مع بعض الترهل في 
األداء والتســـيب في االلتزام من قبل قلة من املوظفني تسيء للجهد الضخم 
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