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عبدالهادي الصالح

عبداهلل المسفر العدواني

الهروب من مستشفى 
الوالدة!

بطولة زائفة!

ملاذا املواطنات يهربن من مستشفى الوالدة 
احلكومي الى املستشفيات اخلاصة؟ حيث يتكبدن 

املصاريف الباهظة رغم ان مخصصات ميزانية 
وزارة الصحة مبئات املاليني! من املؤكد ان حب 
املباهاة والبذخ في استعراض استقبال املهنئات 

باملولود اجلديد جزء من إجابة هذا التساؤل لكن 
اجلزء األهم واألكبر هو املعاناة التي يالقينها 

في مستشفى الوالدة ورداءة الرعاية وقلة 
الغرف والتعامل اخلشن الفظ من مالئكة الرحمة 

واالطباء.. هكذا سمعة املستشفى لدى النساء، 
ومن املؤكد انه ال توجد اسرة اال وعندها امرأة 
حامل ولديهن الكثير من القصص واحلكايات 

املرة جتاه جتاربهن مع هذا املستشفى مما يجعل 
هذه األسرة تتكبد املصاريف الباهظة من اجل 

مزيد من الراحة والرعاية املمتازة والناس تتساءل 
ملاذا ال تبذل وزارة الصحة مزيدا من االهتمام 

والرعاية وزيادة اكبر في عدد اسرة املستشفى 
وتراقب بشدة مستوى التطبيب البشري فيه 

وتقدمي خدمة راقية؟! فخدمات الوالدة تطورت 
كثيرا عن ايام اخلمسينيات والستينيات التي 

يبدو ان هذا املستشفى احلكومي اليزال يعيشها 
فمن حق املواطنات واسرهن ان ينعمن مبثل 

هذه الرعاية املمتازة واخلدمات الراقية فميزانية 
الصحة عالية جدا، ال تتناسب مع مستوى هذا 

املستشفى ألن تكبد املصاريف ال يقف عند 
حد دفع التكاليف ولكن املشكلة قد تؤثر على 
العالقة بني الزوجني ورمبا االسرتني من القلق 
واخلوف والديون، وهي مشاكل معلومة عند 

األسر الكويتية نقول ذلك من واقع ما نعلم عنه، 
ومن املؤكد ان في املستشفى اطباء وممرضات 
واداريني متفانني في بذل اقصى جهودهم من 
األمانة واالخالص ولكن تبقى السمعة السيئة 

لهذا املستشفى هي الواقع الذي تتحمل اسبابه 
الوزارة والبعض من مستشفى الوالدة.

قد يعتقد بعض الوزراء أن صعود منصة 
االستجواب هو شرف ما بعده شرف.. وقد 

يرى بعض الوزراء أن النزول من على منصة 
االستجواب دون طرح الثقة هي بطولة ال يحكى 

عنها إال في األساطير.. ولهذا قد يسعى بعض 
ضعاف النفوس من الوزراء للصعود والنزول 

من على منصة االستجواب لتحقيق هذا الشرف 
وتلك البطولة.

قبل يومني تقدم النائب محمد اجلويهل 
باستجواب لوزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود، 

وتكون استجواب النائب املمثل وهنا نقصد 
باملمثل ليس املمثل الذي يعتلي خشبة املسرح 

وامنا املمثل الذي يعتلي منصة البرملان أي 
املمثل لألمة التي اختارته.. املهم ان محاور 

استجواب املمثل 4 وهي ما يتعلق بالتجنيس 
والبدون والتمايز بني املرشحني ومزدوجي 

اجلنسية.
وال شك أن الفنان أو املمثل أو اجلويهل من حقه 
ان يستجوب من يشاء، فالشريحة التي اختارته، 
اختارته ألنه فنان ومن حقه طبقا للمادة 100 من 
الدستور ان يستجوب من يشاء وهو حق أصيل 

ال يستطيع أحد أن مينعه عن النائب، ولكن 
ما يقال ان االستجواب في غير محله وليس 

بالقوة التي من املفترض ان يكون عليها، وانه 
استجواب ساقط قبل أن يبدأ ولن تكون منه 

فائدة.
نعلم ان صعود الشيخ احلمود للمنصة أمر البد 

منه ولكننا نقول للشيخ أحمد احلمود وغيره 
من الوزراء اعلموا ان اعتالء املنصة باستجواب 

كهذا ليس بطولة، ونزولكم من على املنصة 
ساملني من استجواب كهذا يضركم أكثر مما 

يفيدكم مهما كان، وإن كان يا شيخ عبور مثل 
هذا االستجواب املصطنع شرفا فقل على الدنيا 

السالم، ولذلك نقول للوزراء الذين يدفعون 
ببعض النواب ليقدموا لهم استجوابات ساقطة: 
هذه بطولة زائفة ومفضوحة فال تنتهجوا هذا 

النهج.
وكما بدأنا مقالنا بفقرة غير مقصود منها أحد 

ننهي بهذه العبارة التي ال نقصد منها شخصا، 
وهي ان من يقفون وراء الفنان من مخرجني 

ومؤلفني ومصممني أصبحوا فعال مفضوحني، 
وفي االستجواب على الوزراء ان يبتعدوا 

عن الشبهات.. وأال ميولوا أشخاصا لتقدمي 
استجوابات لهم ألن البلد صغير.. والكل يفضح 

بعضه، والبطولة الزائفة ال تصنع الفرسان!
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دلو صباحي

ابتسام محمد العون

حار القلم فيما يكتب وعن أي شيء يكتب، فالساحة تغلي شرط اخلطيئة
كغليان البركان على املستوى احمللي والعربي والقضايا 
الساخنة تستحوذ على األضواء ففي كل يوم بل في كل 
ساعة تضج الساحة بفضيحة أو مأساة يندى لها اجلبني 

ويدمى لها القلب ففضيحة »الداوكيميكال« حلقة من 
حلقات مسلسل سرقة املال العام ونهب مقدرات وطن بات 

يئن من الفساد املالي واإلداري.
لن أدخل في تفاصيل القضية فاألزمة متداولة في 

جميع وسائل اإلعالم ووسائل االتصال االجتماعي بل 
هي حديث الساعة في الشارع الكويتي فاملتتبع لقضية 
»الداو« يشخص بصره ويذهب عقله باخلسائر الفادحة 
واألرقام الفلكية لشرط اخلطيئة املتفق عليه والذي بلغ 
مليارين و160 مليون دوالر وهو الشرط اجلزائي الذي 

وضعه املفاوض الكويتي لصالح شركة الداو في حال الغاء 
عقد املشروع وهو أكبر تعويض يختطف من اخلزينة 

الكويتية ليدفع لشركة لم يستكمل التعاقد معها، حدث ما 
حدث ووقع الفأس بالرأس وتعالت األصوات ودارت رحى 
االتهامات، ففي ليلة ظلماء ودون علم النواب وال احلكومة 

وال حتى املجلس األعلى للبترول أملت الداوكيميكال 
شروطها وطوقت عنق الكويت بشرط اخلطيئة بالتعاون 

مع ثلة من املتنفذين الذين قادوا عملية املفاوضات وباعوا 
ضمائرهم وقدموا مكتسبات الشعب على أطباق من ذهب 

لشركة الداو في صفقة خبيثة وخيانة عظمى للوطن 
دون مخافة من اهلل فحب املال أعمى بصائرهم وطمس 
على قلوبهم وجردهم من أخالقهم، اسمع واتعظ يا من 
اشتريت الدنيا وضيعت األمانة لقول البارئ في محكم 

كتابه )يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا اهلل والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون( األنفال: 27.

أيعقل عقد بهذه الضخامة وشرط جزائي بلغ 33% من 
قيمة العقد ال يعرض على هيئة الفتوى والتشريع وال 

ديوان احملاسبة وال يترجم العقد الذي هو صك اخليانة 
وضياع املروءة؟!

فلذلك البد من الضرب بيد من حديد ومحاسبة حيتان 
الفساد وأتباعهم والبد من املالحقة القانونية وحتويل 

القضية الى جهاز أمن الدولة للتحقيق فيها بدال من 
حتويلها الى النيابة العامة لتقف في طابور االنتظار 

مع عشرات من القضايا املتراكمة وعلى احلكومة أن 
تصدر قرارا سريعا بتجميد أرصدة وأمالك املتورطني 

واملتنفذين في الداخل واخلارج هم وعائالتهم وأقاربهم 
من الدرجة األولى الى ان تنكشف احلقيقة وتوضع النقاط 

على احلروف بشأن هذه األرصدة املتورمة هل هو مال 
خاص ام من بيع الذمم وسرقة املال العام؟ والسؤال الذي 

يطرح نفسه: كيف مرر هذا الشرط اجلزائي وحصلت 
الشركة على هذا التعويض اخليالي دون موافقة احلكومة 
الكويتية؟ وخاصة ان موافقتها شرط أساسي للحصول 

على هذا التعويض، ولذلك البد من محاسبة اجلهاز 
القانوني املسؤول عن الدفاع عن موقف الكويت وهل 
له يد في هذه اللعبة القذرة وحتى اجلهاز االستشاري 

الذي أشار على احلكومة السابقة بإلغاء هذا العقد البد من 
معرفة حقيقة هذه املشورة ومبرراتها.

تأكد عزيزي القارئ لو ان كل مرتش وفاسد علم باحملاكمة 
العادلة والعقوبات الصارمة التي سيعاقب بها في الدنيا 

واآلخرة ملا جترأ على نهب مقدرات الشعب ونحر الوطن 
»فمن أمن العقوبة أساء األدب«.

althekher@windowslive.com نظرة ثاقبة

ضاري محسن المطيري

»ذعار« مهاًل.. 
الشريعة أكبر

سلكوا معنا مسلك التدرج، وال عجب فشيخهم 
هو إبليس أبو اخلطوات، »وال تتبعوا خطوات 
الشيطان«، ألزمونا بإخراج بناتنا من بيوتهن 

ألجل العلم والثقافة، والنتيجة أن صار التعليم 
اآلن ضرورة تبيح احملظورات من اختالط وخلوة 

وسفر بال محرم، وأصبح نزع النقاب الشرعي 
شرطا للقبول الدراسي، وصارت الشهادة اجلامعية 

والراتب الوظيفي أولى من الزواج والعفاف 
واالستقرار، خرجت املرأة ولم تعد، ضاعت بني 
حقها في التعليم، وحقها السياسي، وحقها في 
القيادة والعمل، وحقها في املنافسة الرياضية، 

ونسوا حقها في األمن والسكينة والكرامة.
خدعونا فقالوا نريد قوانني وضعية فيما سكتت 
عنه الشريعة اإلسالمية وحسب، خدرونا بقول 

»الشريعة مصدر رئيسي في التشريع«، ثم بدأت 
هذه القوانني البشرية تزحف وتزاحم الشريعة شيئا 

فشيئا، وتنقض ثوابت الدين، وبدأت تقدم عليها 
صراحة، وتعارضها وقاحة، ووصل األمر حملاربة 

الدارسني لها، فحرم خريج الشريعة من شغل 

الوظائف القانونية، وهل الشريعة إال قوانني؟ فليس 
القرآن فقط قصص للعبرة، أو أسماء وصفات 

لرب العاملني، بل فيه أحكام نزلت للتعبد وللتطبيق، 
لنعلم أن منع خريج الشريعة عن الوظائف القانونية 

ليس بداعي التخصص، فحكومتنا لم تعرف يوما 
معنى التخصص، الوحيد الذي يعمل بتخصصه 

هو املفسد الذي تسلم أمانة حفظ املال العام، يعني 
مهندس يصير وزير صحة؟ أو صوفي يصير 

وزير أوقاف وشؤون إسالمية؟ هذا يحدث فقط في 
الكويت.

أخي قبل أن يكون زميلي ذعار الرشيدي غفل 
في مقالته »صيدلي الشريعة وطبيب القانون« عن 

حقيقة تعمد البعض التضييق على خريج كلية 
الشريعة، أقولها لك على البالطة »لو كان بيدهم 
ألغلقوا كلية الشريعة اليوم قبل بكرة«، كم مرة 
قرأت التهديد بغلقها أو بضمها لكلية احلقوق؟ 

قارن بني مبنى الكلية الضيق وكليات جامعة الكويت 
لتدرك السخط الذي نالها.

أخي الكبير ذعار الذي أستمتع بكتاباته، وأعجب 

بأسلوبه، وأحسن الظن به دوما، تأمل هذه املفارقة، 
خريج القانون الصيني يوظف باحثا قانونيا في 
الكويت بعكس خريج الشريعة الدارس للقانون 

اإللهي، )تلك إذن قسمة ضيزى(، ثم انظر أيضا إلى 
صحيفة التخرج لكلية الشريعة واحلقوق لتدرك 

التشابه الكبير بينهما، رغم أن مصدر األولى رباني 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، واألخرى 

مصدرها فرنسي، وشتان ما بني الثرى والثريا، 
ولئن كنا رأينا اليوم شعار »احلقوق للحقوقيني«، 

فغدا سنسمع »التربية للتربويني«، وقد تتطور 
األمور فال يبقى إال شعار »الدروشة للشرعيني«.
 لفتة إعجازية: دائما يعتذر إخواننا احلقوقيون 

املنصفون، ويخفضون رؤوسهم خجال وحسرة 
فيقولون »عفوا هناك نقص تشريعي«، »مهال 

هناك ثغرة قانونية«، »عذرا هناك تفسير دستوري 
متعارض«، بينما املشرع للقانون الرباني، اهلل جل 
في عاله يتحدى فيقول في مطلع الدستور الكرمي 

)ذلك الكتب ال ريب فيه(، ويؤكد في موضع أخر 
فيقول )ومن أحسن من اهلل حكما(.

@dhari_almutairi
رياح التفاؤل

ذعار الرشيدي

سورية..آخر 
قالع الدب 
الروسي

ما قاله وزير اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ في 
مؤمتره أمس يذكرني بتصريحات املسؤولني الروس 

اثناء حرب جورجيا، وكأنها منسوخة متاما من بعضها 
عدا انها في حرب جورجيا ونظرا للقرب اجلغرافي فقد 
دخلت بقواتها وجنحت في فرض سياسة ارض واقع، 
قبل ان تتوقف احلرب بنتيجة ال رابح وال خاسر، في 

القضية السورية روسيا ال تستطيع ان تتدخل عسكريا 
ولكنها تكتفي بالتعامل سياسيا وديبلوماسيا عبر الدفع 
برفض اي قرار يدين النظام السوري وهو ما جنحت 
فيه حتى االن وبشكل واضح، كما اعترف علنا وألول 

مرة ان روسيا تقدم خدمات استخباراتية للحكومة 
السورية في مواجهة الثورة واجليش احلر.

روسيا االحتادية ال ترى في سورية سوى انها آخر 

معاقلها في الشرق االوسط، وستفعل املستحيل من 
اجل أال تخسر اخر قلعة شرق أوسطية متلكها، بعد ان 

خسرت كل قالعها امام املد االميركي السياسي الذي 
تغلغل في املنطقة منذ 3 عقود اما عن طريق افتعال 

حرب او القيام بغزو او تغيير عن طريق الثورة، ولم 
ينتبه الدب الروسي اال متأخرا إلى انه خسر كافة قالعه 
التي تساقطت الواحدة تلو االخرى بيد غرميه التقليدي 

العم سام.
في لعبة الكبار السياسية ومن منظور ابعد من تعاطفنا 

مع الشعب السوري الشقيق فإن معركة سورية 
بالنسبة للدب الروسي ستكون معركة القلعة االخيرة، 

وسيفعلون املستحيل يساندهم الصينيون من اجل 
اال يسقط النظام وان تبقى اخر قالع نفوذهم صامدة، 

وهو ما اعلنه الڤروڤ امس برفض بالده ألي قرار من 
مجلس األمن بالتدخل العسكري، مؤكدا وبلهجة حادة 

ان السيناريو الليبي لن يتكرر مرة اخرى.
ازاء هذا الواقع وهذه القوة في التصريحات فان احلالة 

السورية ستبقى اكثر تعقيدا مما قد يتصور البعض 
الذي يرى ان القضية مجرد قضية ثار على نظامه، 

املسألة اكثر تعقيدا، وسيبقى رهن احلل باتفاق الكبار 
الواليات املتحدة وحلفائها من جهة وروسيا والصني من 

جهة أخرى.
بالعربي، اللعبة لنا ولكن الالعبون جميعهم من خارج 

احلدود فال تعولوا على حل عربي وان بدت كل 
املؤشرات في يد العرب، احلقيقة ان نهاية خطوط اللعبة 

اما في يد اميركا او يد روسيا.
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