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ضحايا رصاص 
»التخبط« احلكومي

في يوم 
جمهورية 

جنوب أفريقيا

احلكومة الظاملة ليست فقط تلك احلكومة التي تأمر 
عسكرها بإطالق النار على املتظاهرين وتقتل عشرة 

أو عشرين أو رمبا 200 كما قال القذافي في احصائية 
شهداء موجة الثورة األولى ضده وضد حكومته، اطالق 

الرصاص ليس وحده دليل الظلم، بل عندما ميوت 
اي شخص بسبب األخطاء الطبية فهذا ظلم، وعندما 
ميوت املرضى بسبب »قصور« في اخلدمات الطبية 
فذلك ظلم، وعندما ميوت املصابون بسبب »نقص« 
املستشفيات فذلك ظلم أيضا، ال أملك احصائية عن 
عدد املرضى الذين توفوا في البالد نتيجة »قصور« 
و»نقص« اخلدمات الطبية و»ازدحامها« وعجزها عن 
أداء عملها بشكل يتوازن مع عدد السكان، وال أعتقد 

ان أي جهة في البالد ال مجلس الوزراء وال »التخطيط« 
وال »الصحة« متلك احصائية وفيات نقص وقصور 

اخلدمات الطبية في بلد هو األثرى في املنطقة، بل ومن 
بني أثرى 10 بلدان في العالم، ومع هذا آخر مستشفى 
حكومي مت بناؤه يعود الى ثمانينيات القرن املاضي، 

ودع عنك احلديث عن »التوسعة« السريرية والتي هي 
في نظري ليست أكثر من حل »ترقيعي«.

احلكومة دفعت في 3 سنوات ما بني عامي 2007 
و2009 أكثر من 400 مليون دينار خلدمات العالج 
في اخلارج، وهنا ارتكبت 3 خطايا، األولى: اهدار 

غير مبرر للمال العام، الثانية: استخدام تلك الوسيلة 
العالجية كورقة سياسية استغلها النواب، الثالثة: انها 

ظلمت املرضى املستحقني ولم تقم ببناء مستشفى 
واحد بهذا املبلغ اخليالي الذي ميكن ان يبني في بالدنا 

مدينة طبية متكاملة جتعلنا قبلة العالم طبيا وفي أقل 
من 3 سنوات، ولكنها السياسة، قاتل اهلل السياسة، 

والتخبط احلكومي ال بارك اهلل فيمن أشار بهذه 
املشورة.

نعم، أعتقد ـ بغير جزم فلست أملك احصائية ـ 
ان نقص اخلدمات الطبية وقصورها املتمثل في 

غياب املستشفيات تسبب في وفاة عدد من األبرياء، 
صحيح انه لم يطلق عليهم الرصاص في مظاهرة 

ولكن رصاصة »التخبط« ال تختلف كثيرا في أثرها 
عن الرصاص احلي، واملأساة انك في حالة تعرضك 
لرصاصة حي تعرف من قاتلك ولكن عندما تصاب 
برصاصة »تخبط« يضيع دمك بني أروقة احلكومة 
وتقارير األطباء، املأساة األخرى ان قتلى الرصاص 

احلي يعتبرون شهداء بينما صرعى رصاصات 
»التخبط« ال يكتب في شهادة وفاته سوى »مات نتيجة 
انخفاض حاد في الدورة الدموية« مرفقة بشهادة دفن.

توضيح الواضح: يا سادة كل من مات نتيجة إهمال 
طبي او قصور اخلدمات الطبية ومواعيد األشهر دمه 
في رقبة كل مسؤول حكومي، قد ال تعرفونهم وقد ال 

نسمع عنهم كون ذويهم اعتبروا ان القضية »قضاء 
وقدر« ولكنهم يوم القيامة حتما سيطالبونكم بدمائهم 

البريئة، فخافوا اهلل بأبنائكم وابنوا مستشفيات 
جديدة وأعيدوا للخدمات الصحية حياتها من جديد 

بعد ان بدأت تئن حتت وطأة مناقصاتكم وحتالفاتكم 
السياسية وكوبونات العالج في اخلارج التي صرفت 

بني عامي 2007 و2009.

لقد كانت لفتة كرمية من سفير جمهورية جنوب أفريقيا 
ان يشملني برعايته في الدعوة حلضور احتفال تلك 

اجلمهورية بعيد استقاللها، وقد كانت مناسبة سعيدة 
وال شك أن أحظى مبشاركة شعب جنوب أفريقيا 

فرحته بذكرى استقالله، ومازلت أستذكر حني كنت 
في بريطانيا للدراسة كيف كان شعب جنوب أفريقيا 
ينهض في كل يوم منتفضا ضد التمييز العنصري 

غير آبه بدبابات العسكر احلاكم آنذاك، وبعد سنوات من 
النضال انتصرت إرادة ذلك الشعب ليخطو خطوة أكبر 
نحو التعايش السلمي حني أعلن مانديال املقاتل البارع 
والسياسي الذكي االرتفاع على اجلروح واآلالم وأطلق 

السلم االجتماعي، ونبذ االنتقام واملفاجأة الكبرى كانت 
االستجابة العارمة من املواطنني املضطهدين ليسجل 

شعب جنوب أفريقيا أسمى مظاهر التسامح ثم االنطالق 
اجلماعي نحو البناء، ليرسل رسالة واضحة للعالم 

بأسره عن أسلوب احلياة املتعاونة من دون تنظير وال 
تكفير وال جترمي وال حكر املواطنة على فئة. 

لقد كان ذلك االحتفال مناسبة للتعرف على بعض عادات 
ذلك الشعب العريق وكذلك بعض املناظر واملشاهد 

التي سجلتها عدسة املصور املبدع األستاذ بهاء 
الدين القزويني تلك الصور التي تظهر التنوع الرائع 
في جمهورية جنوب أفريقيا وما تزخر به من أماكن 

سياحية ساحرة وما توفره من فرص مصافحة األسود 
واجللوس بني اللبوات والنمور مما يعطي الباحثني عن 
املغامرات والتمتع بالطبيعة الغناء التي تزخر بها جنوب 
أفريقيا الفرصة في أن يستمتعوا بعطلة صيفية رائعة 

في جو شتوي مواز لتوقيت صيف الكويت.
عموما كل التهاني وأجملها جلمهورية جنوب أفريقيا مع 

الدعاء لشعبها مبزيد من النجاح والتقدم.

فوق احلزام

فالكم طيب

فهد منصور الحجي 

أنوار عبدالرحمن

»األدلة 
اجلنائية«.. 
مجني عليها

الذين 
يرخصون 
بأبنائهم

رغم خطورة املهام التي تقوم بها اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية، واملسؤوليات األمنية الكبيرة امللقاة 

على عاتقها فإن هذه اإلدارة تعاني من التهميش 
والالمباالة.

فهذه اإلدارة مكلفة بالبحث عن مرتكبي اجلرائم، 
وكذلك القيام بفحوص الـ »D N A«، إضافة إلى املهام 
األمنية األخرى التي ال يتسع املجال لذكرها هنا، ومع 

ذلك فإن العاملني في هذه اإلدارة محرومون من الكادر 
والزيادة املشروعة التي يأخذها غيرهم.

وقد علمت أن املختبرات في هذه اإلدارة تعاني من 
عدم وجود التكييف في هذا اجلو اخلانق إضافة الى 

أن األبنية متهالكة، واخلدمات فيها متواضعة جدا، 
في ظل جتاهل تام من قبل املسؤولني رغم املناشدات 
الكثيرة التي أطلقها هؤالء العاملون في اإلدارة، ولم 
يلتفت أحد من املسؤولني إلى هذه األصوات املطالبة 

بحقها املشروع.
وللعلم فإن العاملني في هذه اإلدارة مدنيون، 
ويحملون شهادات جامعية متخصصة، وهم 

يخضعون لقيادة عسكرية، وهذا يؤدي إلى خلل في 
التعامل بني الرئيس واملرؤوس، فالعقلية العسكرية 
كما نعلم تختلف عن العقلية املدنية، حيث ان لكل 

منهما أيديولوجية معينة، وأصوال، ومبادئ، تختلف 
عن األخرى، وهذا األمر طبيعي، ومن هنا فإن ثمة 

فجوة بني العاملني في اإلدارة املذكورة وقيادتهم، ما 
يحتم وجود قيادة مدنية تتفهم اختصاصاتهم وطبيعة 

عملهم وتعرف كيفية التعامل والتفاهم معهم.
وقد كان مقدرا أن ينفذ العاملون في هذه اإلدارة 

إضرابا لكنهم تريثوا في ذلك بعد وفاة املرحوم الشيخ 
راشد احلمود شقيق وزير الداخلية، تقديرا منهم 

لهذا احلدث، وقرروا القيام باإلضراب بعد غد األحد 

للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم أسوة ببقية العاملني في 
مختلف الوزارات.

وبرأيي فإن مسؤولي »الداخلية« مطالبون بااللتفات 
جيدا إلى هؤالء العاملني، وتقدير جهودهم وأتعابهم، 

والعمل على إنصافهم ألنهم يؤدون دورا وطنيا كبيرا، 
وال ميكن التغاضي عن مطالبهم، ألن إنصافهم يعني 

إعطاءهم حافزا أكبر للعمل واإلنتاج وخدمة الوطن.
وللعلم فقط أكثر من 90% من اجلرائم التي مت 

اكتشافها كانت بجهود اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
واملوظفني الفنيني املدنيني الذين يعملون في 

مختبراتها ولكن الشكر والتقدير يذهب الى االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية والضباط والعسكريني الذين 
يعملون فيها رغم أنهم لم يقوموا اال بضبط املتهمني 

بفضل األدلة التي حصلوا عليها من جهود اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية.

يحكى في املاضي عن عادة كانت حتدث في القرى 
األفريقية، أن أهل القرية كانوا إذا أرادوا قطع 

شجرة كبيرة ضخمة يصعب عليهم قطعها، ينادى 
بأهل القرية أن يخرجوا إلى تلك الشجرة فيلعنوها 
ويسبوها ملدة يومني حتى متوت بنفسها وتسقط.

هذه احلكاية التي سمعتها من معاجلة صينية أتت في 
زيارة للكويت، تنبه الى خطورة استعمال املفردات 
السلبية واالنتقادات اخلطيرة نحو األبناء، وجاءت 
بهذه القصة التي أثرت بشكل كبير على احلضور، 

فبعض اآلباء واألمهات كلما اشتط غضبهم على 
أمر ما فعله أحد أبنائهم، كالوا له الشتم والتحبيط 

والتنقيص من قدره، وكأن هذا االبن ال ينتمي إليهم 
وال جتري دماؤهم في جسمه، واخلطر العظيم عندما 

يجري اللعن على لسان الوالدين كجريان املاء، مهما 
كانت ردة الفعل جتاه خطأ ارتكبه االبن أو بسبب 

فشل أو تصرف غير صحيح، وال يعلم هذان الوالدان 
انهما بذلك يقتالن فيه الروح، ويزعزعان فيه النفس، 

ويضيعان فلذة كبدهم بكلمة واحدة. 
وأذكر موقفا سمعته، عن النبي ژ عندما كان خارجا 

في غزوة فلعن رجل دابته، فقال له الرسول ژ: 
ال يتبعنا ملعون. فما بال البعض يلعنون أبناءهم 

ويحطمون أجمل ما فيهم، وإذا ما ساروا في طريق 
أعوج أو تردت أمور حياتهم، أو وقعوا في حوادث 
ومشاكل كبيرة، الموهم وسخطوا عليهم وزادوهم 

انتكاسا فوق انتكاس، ولو استبدل الوالدان أو األبناء 
أنفسهم الكلمات السلبية إلى ايجابية، والشتم واللعن 

بالدعاء لهم بالتوفيق واحلفظ واملغفرة، ما ضر اللسان 
شيء وال انتقص من جيبه فلس.

وعلينا أن نعي جميعا أن اهلل سبحانه وتعالى لم يخلق 
إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو حجرا إال لسبب، وكرم 

اخلالق اإلنسان على سائر خلقه، وترك على يديه 
إعمار األرض، وهذه الرسالة التي يجب أن نرسلها 

ألبنائنا وملن حولنا، وعلى املرء أن يحاسب نفسه على 
كل كلمة يوجهها إلى نفسه أو أبنائه أو املقربني له، 

وأن كل ما ينطق به مردود عليه وعلى حياته، أليست 
هناك مالئكة ترد على من يدعو ألحبائه باخلير فترد 

عليه »ولك مثله«، فما النتيجة التي نتوقعها عندما 
يلعن احدهم هذا ويدعو على ذاك بالهالك! نسأل اهلل 

لنا ولكم العافية. 

prada_kuwait@hotmail.com

falcom6yeb@yahoo.com

Waha2waha@hotmail.com

mw514@hotmail.com

ذعار الرشيدي

د.محمد القزويني
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يوجد وجه شبه بني موقف السنة جتاه النظام العراقي 
في الثمانينيات، وبني موقف الشيعة جتاه النظام 

اإليراني في السنوات األخيرة. وأعني االنحياز 
الطائفي من البعض ـ وليس الكل ـ على حساب 

مصلحة وأمن وأمان الكويت، وقبل أن أتهم بأنني 
طائفي، أمتنى من القارئ أن يكمل قراءة املقال إلى 

آخره. 
في الثمانينيات، كانت هناك فئة من السنة في الكويت 
أيدت نظام صدام البعثي وبررت جرائمه البشعة جتاه 
شعبه وجارته املسلمة إيران، هذه الفئة السنية ظنت 

أن صدام هو املنقذ والبطل الذي سيحرر فلسطني 
ويطرد إسرائيل وتناست أن من ال يرحم شعبه، لن 

يرحم جيرانه، فأتى هذا الطاغية السني وابتلع الكويت 
في ليلة مظلمة، وقتل ونهب وشرد الكويتيني من دون 

أن يفرق بني السني والشيعي. 
وفي ذلك الوقت كانت هناك فئة من الشيعة حتذر 

السنة من نظام صدام وأنه يشكل خطرا على الكويت، 
مع إقراري بوجود فئة متطرفة اتخذت التفجيرات 
اإلرهابية أسلوبا لها. ولكن لم يستمع أغلب السنة 

لهذه التحذيرات بل منهم من اتهم الشيعة بأنهم 
طائفيون. 

اآلن، انقلبت اآلية متاما.. هناك فئة من السنة متخوفة 
من نظام إيران لذا فإنها حذرت احلكومة وأهل الكويت 
من هذا اخلطر املقبل، وأقر أيضا بأن فئة متطرفة من 

السنة نوت اتخاذ التفجيرات أسلوبا لها إال أننا وهلل 
احلمد جنونا من تكرار هذه املأساة. ولكن لألسف 

ردة الفعل الشيعية احلالية شابهت ردة الفعل السنية 
السابقة، فمن يتكلم عن إيران هو طائفي ومن ينبه 

إلى خطورة القبض على شبكة جتسسية داخل 
اجليش الكويتي تابعة لدولة أخرى فهو بنظر البعض 

يحاول أن يشق وحدة الصف، فإيران هي التي 
ستحرر فلسطني وتطرد إسرائيل متاما كما وعدنا 

صدام، ومازال القدس أسيرا.
قلتها من قبل وسأكررها، الشعب الكويتي لم يتعلم 

الدرس املكلف من االحتالل الصدامي، حيث لم يدرك 
البعض أن اجلار وإن اتفقنا معه مذهبيا، وإن دعمناه 
عسكريا ومعنويا، وإن أنشدنا له األشعار احلماسية، 
فلن مينعه ذلك من اغتصاب أرضنا متى ما سنحت 

له الفرصة.  يا أهل الكويت، توقفوا عن النظر خلطر 
إيران أو أي دولة أخرى كموضوع طائفي وفكروا 

بكل حيادية: هل تشكل هذه الدولة خطرا أم ال؟ هل 
سنكرر نفس الغلطة بأن نثق في اجلار الذي له أطماع 

إقليمية واضحة، ونقلل من حتذيرات أبناء الوطن 
ونتهمهم بأنهم طائفيون؟ هل نحتاج غزوا جديدا 

لتتوحد الكلمة الكويتية لندرك ساعتها أنه ال يوجد 
نظام خارجي سواء كان سنيا أو شيعيا سيكون بديال 
عن الكويت بأميرها الطيب ودستورها العادل وشعبها 

الوفي.. واهلل ولي التوفيق.

إال أمن الكويت

وقفة
فهد محمد الشمري

رحمة للعاملني

قال تعالى )وما أرسلناك إال رحمة للعاملني(، إذا 
أردنا أن نتأمل في هذه اآلية الكرمية وعمن تتحدث 

فستجد فيها الكثير، فهي تتحدث عن سيدنا وحبيبنا 
أشرف خلق اهلل محمد ژ خامت النبيني فقد بعثه اهلل 

عز وجل رحمة لإلنسان واحليوان واجلمادات وهو 
رحمة اهلل للعاملني واألدلة على رحمة نبينا كثيرة.

ففي احلديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبداهلل 
بن جعفر رضي اهلل عنهما قال: دخل رسول اهلل 

ژ حائطا لرجل من األنصار، فإذا فيه جمل، فلما 
رأى النبي ژ حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي ژ 
فمسح سراته وذفراه فسكن، فقال: »من رب هذا 

اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟« فجاء فتى من األنصار، 
فقال: هو لي يا رسول اهلل، قال له: هل تتقي اهلل في 
هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها، فشكى إلي جتيعه 

وتدئبه.
كان النبي ژ يخطب في مسجده ويتكئ على جذع 

نخلة فلما وضع له منبرا وقام خطيبا ژ بكى 
اجلذع لفراق احلبيب فنزل الرحمة املهداة والنعمة 

املسداة فجعل يهدئه بيده الشريفة على ذلك اجلذع 
ويضمه حتى يسكنه فما تركه حتى سكن.

كما وسعت رحمته ژ خصومه وأعداءه الذين آذوه 
وكذبوه حتى نصره اهلل عليهم، فبعد أن دخل مكة 

فاحتا وطوق احلرم باجليش، قال لهم »ما ترون 
أني فاعل بكم« قالوا: أخ كرمي وابن أخ كرمي، قال: 

»اذهبوا فأنتم الطلقاء«، فيبكي أبو سيفان بن حرب 
وقال »ال إله إال اهلل« وما أرحمك وما أبرك وما 

أوصلك..
ــه بعطف ــني  للعامل ــة  رحم ــا  ي

ــان نصر الضعيف فأنصف اإلنس
فبأبي وأمي أنت يا رسول اهلل.. هذه بعض الصور 

من رحمة رسولنا الكرمي اسأل اهلل أن يرحمنا 
برحمته الواسعة وأن نشرب من يد نبينا محمد ژ 

شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبدا.


