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عبدالهادي الصالح

أحمد طاهر الخطيب

سعد فهد الحرمل

سر مفضوح 
في »األولى«

الصحة »واليّني«

خير وسيلة للدفاع

البد من تقديم الشكر الجزيل لجريدة »األنباء« لفتح 
صفحتين )عدد األحد الماضي( للداعية حمد السنان 

الستعراض تفاصيل هندسة الحشد الطائفي الذي قاده 
مع مجموعة من الدعاة في الدائرة األولى النتخابات 

مجلس األمة األخير، لكن ذلك عموما لم يكن سرا 
فهو مشاع وأهالي الدائرة األولى يعلمون به وخاصة 

غرفة عمليات االتصاالت المكثفة من هؤالء الدعاة يوم 
االنتخابات، وليس كذلك سرا ان نقول في المقابل ان 
هناك مجموعات ردة فعل بدأت تضغط منذ فترة من 

الطرف اآلخر لممارسة مثل هذه العملية الطائفية، ولكن 
بعيدي النظر كانوا يرفضون مثل هذه المنهجية الفئوية، 
ومن ذلك يتبين ان االنتخابات الفرعية المجّرمة قانونيا 

ما هي إال صورة فقط من صور وآليات أخرى كثيرة 
يتحايل بها المستهدفون لغاياتها. صحيح ان التكتيكات 
والتحالفات االنتخابية أمر مسلم به، ولكن عملية حشد 
عالنية للطائفة ممنهجة وإقصائية ضد تلك الطائفة أمر 

سمج ال يتناسب مع الدعاة اإلسالميين الذين يصبحون 
ويمسون على مبدأ اآلية الكريمة )واعتصموا بحبل 

اهلل جميعا وال تفّرقوا( وال يتناسب مع المنادين دائما 
بشعار الوحدة الوطنية )وما أكثرهم( بل ماذا نتصور 

من انجازات لمؤسسات دينية وأخرى شعبية ورسمية 
قيادتها تملك توجهات إقصائية لبني جلدتها، بهدف 

العنف؟! بل ماذا يمكن ان نتوقعه من مصداقية لمشاريع 
القوانين المقترحة اآلن لدعم الوحدة الوطنية ونبذ 

الكراهية من نواب وصلوا الى المجلس عبر دعمهم لآللية 
التي أفرزت الناخبين الى طائفتين جهارا نهارا، أليس 
من المفهوم انهم ممتنون لهذه اآللية ومن الصعوبة 

أن يقفوا ضد إجهاضها؟! وال يمكن ان تنجح مثل هذه 
اآللية الصريحة في طائفيتها دون وجود قاعدة شعبية 
تتعاطف معها وتؤيدها وتتحمس لها بشغف، وهذا هو 
مربط الفرس الذي يجعل الخطاب الرسمي للدولة في 

اتجاه الوحدة الوطنية مجرد صيحات في الهواء! إن لم 
تكن المؤسسات اإلعالمية والتربوية والدعوية للدولة قد 

ساهمت بفعالية لتكريس الحالة الطائفية المتعددة.
 مازلنا نقول بأن األولوية اآلن القصوى هي للوحدة 

الوطنية من خالل استنقاذ واسترجاع هيبة الدولة التي 
تفتقد كل يوم – لألسف الشديد – رصيدا عزيزا من 
وحدتها الوطنية على أرض الواقع داخل مجلس األمة 
وخارجه، وهل نتوقع ان تقف األطراف األخرى التي 

تضررت من »هندسة السنان« ومسباح الدعاة اآلخرين، 
مكتوفة األيدي ازاء مشروع »المفاجآت« الموعودة 

لالنتخابات القادمة؟! وإذا كان والبد ان تعكس تركيبة 
مجلس األمة الفئات الكويتية كلها فأعتقد ان العفوية 
والتلقائية كافية ألن توصل الجميع بنسبة أو بأخرى 

على مستوى جميع الدوائر. ان األمر يدعو الى القلق ازاء 
ديرتنا جميعا والبد من االلتفات الى آلية انتخابية تذوب 
هذا التشرذم الطائفي، آلية تؤكد بحق وحقيقة ان عضو 

مجلس األمة يمثل األمة بأسرها وليس طائفته!

كثرت في اآلونة األخيرة 
األخطاء الطبية وقضايا 

األخطاء الطبية في وزارة 
الصحة وتضخم هذا الملف 

حتى أوشك على االنفجار.
والخطأ الطبي وارد في 
جميع المرافق الصحية 

حول العالم، فمن ال يعمل 
ال يخطئ، ولكن يبقى 

الخطأ الطبي يتراوح بين 
البسيط والجسيم، ويعد 

هذا الملف من أهم الملفات 
إن لم تكن أخطرها بين 

يدي الوزير الشاب د.علي 
العبيدي، ونحن نأمل 

بأن يفتح هذا الملف لتتم 
معالجته.

ما دفعني لكتابة هذه 
المقدمة شكوى من شاب 
فقد فلذة كبده البالغ من 
العمر 6 سنوات بسبب 
خطأ طبي، ويقول هذا 

الشاب انه رفع شكوى ضد 
الطبيب المعني بموضوع 
الخطأ، وهو أمر طبيعي 

لمعرفة أسباب الوفاة، وقد 
تم بالفعل تحويل ملف 

الطفل إلى اإلدارة القانونية 
بوزارة الصحة، ويقول 
وهنا وبدأ الفيلم وبدأت 

القضية تأخذ مجرى آخر 
وهو االدعاء بفقدان الملف، 

وكلما سألت المعنيين 
باإلدارة القانونية قالوا 

ما نعرف ويكمل: حاولت 
أن أقابل مدير اإلدارة ما 

استطعت الى ذلك سبيال، 
فأحسست بحرقة وألم 
بصدري ما بين فقدي 
لطفلي وإحساسي بأن 

هناك تعمدا إلخفاء ملف 
القضية بادعائهم بأنه 

مفقود.
ونحن نقول بأن موضوع 
ضياع الملفات في اإلدارة 
القانونية ليس بجديد بل 
متكررا ومتزايدا وهناك 
شواهد على وجود تعمد 
إلخفاء مثل تلك الملفات، 

وقد تم رفع أكثر من 
شكوى بهذا الشأن للسيد 
وكيل الوزارة الذي يحولها 

بدوره لإلدارة القانونية 
فتدور الدائرة بين الشاكي 

ووكيل الوزارة واإلدارة، 
وتبين بالفعل أن أسهل 

طريقة لغلق أي قضية هو 
االدعاء بفقدان الملف وما 

أسهل ذلك.
إال أن بوادر انفراجة قد 

الحت، فقد توصلت اإلدارة 
القانونية لطرف الخيط 

في قضية اختفاء الملفات، 
وثبت أن هناك »ينّي« 

أو عفريتا هو من يقوم 
بإخفاء ملفات القضايا، وأن 
اإلدارة القانونية استطاعت 

الوصول )للينّي( وقامت 
بالفعل بالتحقيق معه 

وتوصلت إلى نتائج مهمة 
ولكن ولألسف الشديد أن 

ملف )الينّي( أيضا فقد!
القصد: إذا لم يتم التعامل 

مع هذا الملف بمهنية 
وإنسانية وبمسؤولية كافية 
فستعم الفوضى وستحدث 

أمور غير محمودة 
العواقب، وسنستمر في 

كشف أمور أخرى في 
هذا الجانب كلما سنحت 
لنا الفرصة. ولكن يبقى 

األمل بمعالي الوزير د.علي 
العبيدي قائما إن شاء اهلل، 

فال أشك في أن الوزير 
قادر على فتح الملف ال 

غلقه كما يقولون.. ودمتم 
وأبناؤكم سالمين بإذن اهلل 

من كل شر.

قديما قالوا »خير وسيلة للدفاع الهجوم«، وفي الموروث 
الشعبي يقولون: »انطح الصياح بالصياح تنجى«، وذلك 
ما يطبقه النائب صالح عاشور، حسب رأيي، من خالل 

استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المبارك بشأن اإليداعات المليونية وهو أحد المحالين 

الى النيابة العامة بتهمة تضخم الرصيد، فما الذي يسعى 
إليه النائب عاشور؟ هل يسعى الى إحراج األغلبية النيابة 

حين ال يتعاونون معه والذين لو فعلوا ذلك وعاملوه 
بمبدأ المثل المصري: »من قدم السبت يلقى األحد« فإن 
لديهم من المبررات ما يكفي لذلك كونه )أي عاشور( كان 

محسوبا على كتلة »إال الرئيس« والتي لم تكن متعاونة 
سابقا، بل إنها كانت تمثل طوق النجاة للرئيس السابق 
في كل استجواب يستهدفه، وبرغم كل ما تقدم إال ان 
كتلة األغلبية قطعت الطريق على عاشور وأعلنت أنها 
لن تتعامل مع استجوابه كما فعلت كتلة »إال الرئيس« 

سابقا، وأن االستجواب حق أصيل للنائب وسيتم تحديد 
موقفهم بعد االستجواب وليس قبله. 

سؤال آخر يجد طريقه الى رأسي وهو بما أن جميع تلك 
اإليداعات تمت قبل سنوات عدة مضت وفي حكومات 
متعاقبة بعهد سمو الشيخ ناصر المحمد، اذن لماذا لم 

يتم تقديم ذلك االستجواب خالل الفترة الماضية لسمو 
الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء آنذاك، وفي هذه 
الحالة يكون توقيت االستجواب مناسبا وتم تقديمه 

للشخص المناسب والمسؤول عن تلك الفترة ولن تدور 
حوله أي شبهات كما وضعه اآلن، إال اذا كانت هنالك 

مآرب أخرى من ذلك االستجواب أو استهداف لشخص 
سمو الشيخ جابر المبارك، وفي جميع األحوال ليس 
لنا إال الظاهر واهلل يتولى السرائر وإلى ذلك الحين ال 

نملك سوى ترقب ذلك االستجواب المنتظر وما يسفر 
عنه من نتائج. من جانب آخر وبمناسبة الحديث عن 

كتلة »إال الرئيس« التي تقصقصت وتقلصت بعد نتائج 
االقتراع األخير وبعد أن انضم إليها بقايا بعض الكتل 

التي أسقطها الشارع الكويتي، بتنا نرى مطالبات شعبية 
ونهجا جديدا وغريبا على تلك المجموعة كالمطالبة 
بإسقاط فوائد القروض وصرف راتب لربة المنزل 

ومطالبات أخرى لم نعتدها منهم إبان عهدهم الذهبي، 
إال أن ذلك في رأيي ال يتعدى كونه ضحكا على الذقون 

ومحاولة إليهام الشارع بالعمل لصالحه واستجدائه 
للقبول بهم مرة أخرى إال انها خطوة جاءت متأخرة جدا 

وبمسافة سبع حكومات بات الشارع الكويتي خاللها أكثر 
وعيا ونضجا.. رفعت األقالم وجفت الصحف.
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حتت املجهر

ذعار الرشيدي

مبارك الوقيان

أنوار عبدالرحمن

»الااكن« يا وزير 
اإلعالم »الااكن«!

وكالء الوزارات.. 
إلى متى؟

اقطعي ذلك 
احلبل السري

وزير االعالم الشيخ محمد عبداهلل 
املبارك قام اجلمعة املاضية بزيارة 

مفاجئة الستوديوهات األخبار ولم يجد 
سوى مصور واحد ومذيع وفني إضاءة 
وفني اوتوكيو بينما معظم افراد الطاقم 
العمالق الذي يفترض ان يدير العمل لم 

يحضروا، فقام الوزير يومها مبكافأة 
من وجدهم وأمر مبعاقبة املتغيبني، وكيل 

وزارة اإلعالم الشيخ سلمان احلمود 
أيضا يسير على نهج مكافأة املجتهد 

ومعاقبة املقصر سواء كان فنيا او وكيل 
وزارة مساعدا، وتطبيق القانون بهذه 

الطريقة عمل اصالحي وال شك ويشكر 
عليه الوزير الذي أمتنى ان يكثف 

جوالته املفاجئة كما يشكر عليه الوكيل، 
وامتنى منهما باملرة مشاهدة برنامج 
األخبار األكثر تكلفة في هذه الدورة 

والذي يحمل عنوان »من أجل الكويت« 
والذي يقدمه وكيل قطاع األخبار املذيع 
املخضرم يوسف مصطفى وبثت حلقته 

األولى الثالثاء املاضي وكان ضيفها االول 
النائب الفاضل د.عادل الدمخي، وكنت 
أمتنى من كل قلبي ان يشاهدها وزير 

اإلعالم ووكيل اإلعالم، بل كنت امتنى ان 
يشاهدها وزير التربية أيضا، ال بل كنت 
أمتنى ان يشاهدها سمو رئيس مجلس 

الوزراء وجميع االخوة الوزراء، هذه 
احللقة اثبتت ان تلفزيون الكويت بحاجة 

إلى إعادة غربلة بل إلى تسونامي غربلة 
تصحيح، ألنه عيب ان نكون التلفزيون 

الرائد في املنطقة، وتكتب عناوين احللقة 
بأخطاء إمالئية فاضحة ال يرتكبها حتى 

خريج محو أمية ناجح بالواسطة.
ضمت احللقة 12 عنوانا عرضت باخلط 
العريض ألبرز ما قاله الضيف، منها 5 
عناوين حوت اخطاء إمالئية صريحة 

منها على سبيل املثال »لكن« كتبت 
»الكن« واهلل يرحمك يا استاذ عبدالباري 

وهو مدرس اللغة العربية في مدرسة 
السيد هاشم عام 1977، والذي علّم 

أجياال حسن الكتابة لو شاهد احللقة 
»جان طق له عرق ومات«.

واستمرت األخطاء »رأيي« كتبت 
»رئيي«، واقسم باهلل لو انهم استعانوا 

بسباك باكستاني ملا ارتكب هذه األخطاء. 
ولكن قاتل اهلل الواسطة، هي الواسطة 

ذاتها التي سلمت برنامجا حواريا 
أعقب حلقة الدمخي لشخصية مهمة 

ملذيعة كل تاريخها التلفزيوني مجموعة 
رسائل إخبارية قصيرة ولكنها سياسية 
»ضبطني واضبطك« او باألصح »زبطني 

وازبطك«، وواهلل لو مت اختبارها 
تلفزيونيا وبشكل حقيقي ملا صلحت 

حتى »مصور كاميرا«.
هذا اجلنون فليتوقف وهذه األخطاء 
الكارثية فلتمسح متاما، هذا تلفزيون 

الشعب ندفع له ميزانيته من مالنا العام، 
وآن لهذا العبث ان يتوقف.

توضيح الواضح: من يشاهد تلفزيونكم 
أنا وذلك بسبب خلل فني في جهاز 

االستقبال فال استطيع سوى مشاهدة 
القناة األولى وثالث شيبان فقط اثنني 

منهم في العناية واعتقد انهما توفيا بعد 
مشاهدتهما األخطاء اإلمالئية الكارثية 
في برنامج، اما الثالث فاعتقد انه باع 

تلفزيونكم واشترى »رادو«.
توضيح األوضح: ال أبالغ ان قلت توجد 

مواهب شابة كويتية حقيقية بني مذيعني 
ومذيعات ومعدين ومعدات برامج 

و»الكن« ليست لديهم واسطة، الواسطة 
التي جعلت مراسلة ربط ال متتلك اي 
موهبة وال حضورا وال كاريزما تدير 

برنامجا حواريا حيويا وحترم منه 
املبدعني من ابناء البلد، وهذا هو »رئيي« 

اخلاص.
غير مفهوم: رفضت ادارة مدرسة الرقة 
الثانوية بنات االفصاح عن التطعيم 

الذي قدمته لطالباتها مساء امس وقامت 
املديرة بفصل طالبة ملدة اسبوع لرفضها 

التطعيم، وكان شعار االدارة »تطعمي 
وانتي ساكتة«، وحقيقة ال اعلم ان كنا 

نعيش في دولة مؤسسات ملواطنيها 
حقوق ام نعيش في مختبر جزيرة 

الدكتور »مورو«.

مبدأ االحالل والتفويض وجتديد الدماء 
يسير بشكل منوذجي في معظم دول 
العالم التي تتقدم يوميا وتشرق عليها 
الشمس كل يوم، وهي تأتي باجلديد 
خلدمة البالد والعباد، والتغيير ايضا 
سنة من سنن احلياة )هذا ما نعرفه(، 
ومتأكدون ان غيرنا يعرفه ويدركه 

االدراك الكامل الذي يستطيع من 
خالله التمييز لكنه يتجاهله ويغض 
الطرف عنه ملصالح خاصة، ومبا ان 
الكويت قد تشرفت بحكومة جديدة 
ومجلس امة جديد هو اآلخر ولديه 
اغلبية نيابية، فإن الوقت قد حان 

لوضع آلية جديدة للتخلص من هيمنة 
وكالء الوزارات املعشعشني في اروقة 

احلكومة ميتصون ألبانها وخيراتها 
ويتحكمون في مقاليد سياساتها رغم 

ان صالحية افكارهم قد انتهت منذ 
زمن بعيد.

التغيير البد منه، وهو يحمل عدة نتائج 
مهمة اوالها ان الوزراء الذين ميرون على 
بعض الوزارات التي عشعش فيها وكالء 
وزارات الدولة يتحملون تبعات ونتائج 

ما فعله هؤالء رغم انهم في بداية طريق 
الوزارة بينما الوكيل االثري يستمتع 

بالبقاء وهو بعيد عن املساءلة واملراقبة 
ألن هناك وزيرا قادما سيتحمل عنه 

نتائج كل ما فعل، والتغيير الذي نادى به 
كثيرون قبلنا يحتاج الى وقفة جادة من 

قبل السلطتني التشريعية والتنفيذية ألنه 
من غير املقبول ان يستمر وكيل وزارة 

في منصبه ملدة ثالثني عاما، فما الفائدة او 
الهدف من منحه هذه املدة الطويلة بينما 
يعج البلد بطاقات شبابية يجب ان تأخذ 
دورها في التطوير مثلما اخذها الوكيل 

السابق وبزيادة ايضا؟ وملاذا ال يتم وضع 
آلية لـ »التوكيل« حتدد فترة بقاء الوكيل 

في املنصب ثم يعطي الفرصة لغيرة 

وهذا من شأنه ان يحفز طاقات كل من 
يصل الى املنصب بالتجديد والتغيير الى 
االفضل او عل االقل بالسير على اخلطى 
الناجحة ملن سبقه؟ ولدينا مثال حي على 

التجديد والتطوير الذي ذكرناه وهو ايضا 
خطوة ايجابية حتسب لصالح من اتخذ 

القرار، فتعيني الشيخ سلمان احلمود 
وكيال لوزارة االعالم جاء في مكانه ألنه 

من الطاقات الشبابية املتطورة والتي 
ادرك متاما مدى وعي وادراك وحقيقة 
هذا الشخص مبناصب اعلى، لكنه من 

املؤكد انه سيضع بصمة في تاريخ وزارة 
االعالم الكويتية.

ال نتمنى ان يستمر حتمل الوزراء اجلدد 
لتبعات الوكالء السابقني ونتائج اعمالهم 
من خالل ممارسة دميوقراطية يفرضها 

مجلس االمة باالستجواب فهذا ظلم كبير 
للوزراء وسكوت مفتعل عن اعداد كبيرة 

من املخطئني.

استغرب كثيرا عندما أسمع قصصا عن 
تدخل األمهات في تفاصيل حياة أبنائهن 
البالغني واملتزوجني، ومتابعة خطواتهم، 

معتقدات أنهن بذلك يستطعن معرفة كل 
شيء، وميكنهن بذلك أن يصلحن األمور، 

ويصبحن جزءا مهما من االهتمامات 
الكبيرة في حياة أبنائهن اليومية، وفي 

أغلب األحيان ال يحصلن على مبتغاهن، 
خاصة إذا كان االبن أو االبنة متزوجا 
وله أسرته التي تشغل حيزا كبيرا في 

حياته، وأيضا عمله الذي يأخذ مساحة 
من تفكيره وجهده ويومه، ويعني ذلك 

أن ما تفعله بعض األمهات من التضييق 
على أبنائهن والتدخل بشؤون حياتهم، بل 

أحيانا تتسلط على زوج االبنة أو زوجة 
االبن بحكم األمومة ومن مبدأ أن األم ال 
ميكن أن تستبدل، وكأنها بذلك لم تتقبل 

الواقع والتغيير الذي جعل من أبنائها 

الصغار الذين كانت حتملهن على أكتافها، 
أصبحوا كبارا وصارت لهم مشاغلهم 

واهتماماتهم اخلاصة، وعائالتهم اجلديدة 
والتي لها طريقة مختلفة في أسلوب 

العيش وطريقة مختلفة أيضا في تربية 
األبناء، ومبا أن األم هي مصدر احلنان 
واحلب، فإن االهتمام الذي تريده يجب 

أال يطلب أو يالحق، ولكن هو واجب على 
كل ابن أو ابنة من دافع احلب واالمتنان 

والبر الذي أمرنا به رب العاملني.
ومبا أنني أوجه هذا املقال لكل أم 

أصبحت جدة أو على أبواب ذلك، أطلب 
منها أن تتقبل احلقيقة بأن احلياة تتقدم، 

وأن ذاك الطفل عندما ولدته، قد فصل 
بينها وبينه بانقطاع احلبل السري الذي 

كان يربطه بأحشائها، وإنها قامت برعايته 
وأدت الواجب نحوه لتنشئه بالطريقة 

التي جتعله يخطو بخطوات قوية وواثقة 

حلياته القادمة، وإنها غير مسؤولة عما 
يختار في حياته سواء أصاب في قراراته 

أو أخطأ، ألنه بذلك سيتعلم وتنضج 
أفكاره، وأيضا غير مصرح لها بالدخول 

في تفاصيل يومه أو خصوصيات 
أسرته، ألنه في بناء جديد ملرحلة جديدة، 

ولعائلته أم مثلها تربي وتعتني بأفراد 
أسرتها، ولكن بحنانها وبعاطفتها الكبيرة 

التي تضفي على اجلميع، تستطيع أن 
حتتوي كل من حولها، وترعاهم بدعائها، 

فهي فرد مهم في تلك األسرة الكبيرة، 
فأما ان تكون مصدر راحة وسعادة 
للجميع، أو مصدر أذى وقلق وتعب 

ملن حولها، فقط عليها أن.. تقطع ذلك 
احلبل السري الوهمي بينها وبني أبنائها، 
الذي تعتقد انه مازال متصال بأحشائها، 

وستصبح حياتها سعيدة ومريحة لها 
ولغيرها!

waha2waha@hotmail.com

@mubarakalwoqain

falcom6yeb@yahoo.com

احلرف 29

حديث الساعة

فالكم طيب


