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خالد الخالد

بني حانة ومانة 
ضاعت حلانا

كلنا يعرف هذا املثل 
واملناسبة التي قيل فيها وهو 

أقرب األمثال التي تنطبق 
على واقعنا اليوم، ولكن 

بزيادة بسيطة عليه ليصبح 
بني حانة ومانة ومعارضة 

سلبية ضاعت كويتنا.
نعم أيها القراء الكرام هذه 

هي احلقيقة، فواهلل ما 
كنت أريد التحدث عن هذا 
املوضوع وكنت أنوي فقط 
أن تكون كتاباتي مقتصرة 

على سلبيات الوزارات لكني 
وجدت نفسي كلما تناولت 

سلبية للتعليق عليها أجنرف 
تلقائيا إلى هذا املوضوع ألنه 
ال ميكن أن نتناول سلبيات 

الوزارات والهيئات احلكومية 
دون توضيح اخللل املباشر 

الذي أدى إليها.
فحانة هي احلكومة التي 
تسير بتخبط وعلى غير 

هدى وال كتاب منير لدرجة 
أنها من كثرة تخبطها ظن 

كثير من املواطنني أنها 
تكن العداء للمواطنني، 

فهي سخية كل السخاء مع 
اآلخرين وبخيلة كل البخل 

على الكويت والكويتيني، 
فاحلكومة ال تريد السوء 
للبلد أو للمواطنني ولكن 

تريد أن تربي املواطن حتى ال 
يكون اتكاليا.

فاليوم توجد ثروات هائلة 
لدى الكويت لن تكون 

موجودة غدا، هذه وجهة 
نظر احلكومة ولكن يجانبها 
الصواب بالتطبيق وأسلوب 
التعاطي مع املواطنني، فنجد 

التخبط بالقرارات وعدم 
الرؤية السليمة للمستقبل 
الفتقارها للخطط السليمة 
وهذا له سبب آخر سنأتي 
عليه فيما بعد، وبالنهاية 

أعضاء احلكومة مواطنون 
مثلنا مثلهم وليسوا أناسا 

أتوا من القمر. 
ومانة هي املواطن االتكالي 

الذي يريد أن يصل كل شيء 
إليه دون أن يبذل جهدا وال 

يفكر إال بزيادة املعاشات 
واملكتسبات دون أن يلتزم 

بدوام ويتأخر باحلضور 
ويعجل باالنصراف دون 
حتقيق أي إنتاجية تذكر.

أنا ال أعني الكل ولكن البعض 
فقط، كما أن هناك تدني 

لغة من بعض املوظفني مع 
املراجعني سواء كانوا كويتيني 

أو غير كويتيني.
والطرف اجلديد على املثل 
هو املعارضة الهدامة التي 

تعارض فقط ألجل املعارضة 
ولتحقيق بعض املكاسب 

الشخصية وليس من أجل 
إحداث تغيير بتصويب أخطاء 
موجودة وهذا أيضا ال ينطبق 
على الكل ولكن البعض فقط، 

وهذا أحد أسباب التخبط 
احلكومي الذي أشرت إليه 

سلفا وسأوضحه الحقا.
فهناك من ينوي خيرا ولكن 

األسلوب املتبع وتدني لغة 
اخلطاب واملمارسات الغريبة 

على مجتمعنا جعلتهم 
عنصرا هداما باملجتمع، 

وكثير ممن ينتسبون 
للمعارضة عندما يتم 

اختيارهم كوزراء ال يغيرون 
أي شيء ولنا في ذلك من 

األمثلة ما يكفي. فمعارضة 
عقيمة ال متلك حلوال يجب 

عليها أن تصمت.
أما الطرف الرابع الذي لم 
أشر إليه سلفا فهم الذين 
يثيرون النعرات الطائفية 
والقبلية من كل األطراف 

باملجتمع دون استثناء في 
حني أن أجدادنا عاشوا 

بالكويت دون متييز ملئات 
السنني بجميع طوائفهم 

وقبائلهم متحابني متكاتفني 
وآخرها الغزو العراقي الذي 

هو خير دليل على ذلك، فماذا 
حدث اليوم؟

ال أقول إال رفقا رفقا 
بالكويت فهي ال تستحق منا 

هذا. وإذا كان املثل يقول: 
»بني حانة ومانة ضاعت 

حلانا« فما بالكم والكويت بني 
حانة ومانة ومعارضة هدامة 

وعبث مبكونات املجتمع؟! 
أنا لن أجيب وأتركها لكم 

لتحسبوها.

Nermin-alhoti@hotmail.com 

Waha2waha@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

رأي

د.نرمين يوسف الحوطي 

ذعار الرشيدي

ريم الوقيان 

أصبح الكثير منا مصابا مبرض 
الزهامير وهذه حقيقة وليست 

أضحوكة، فكثير منا يشكي من كثرة 
النسيان، وقبل اخلوض في عالم 
الزهامير وجب علينا كتابة بطاقة 
تعريف ملرض الزهامير ذلك الداء 
الذي يصيب املخ ويتطور ليفقد 

االنسان ذاكرته وقدرته على التركيز 
والتعلم، قد يتطور مرض الزهامير 

ويحدث تغييرات في شخصية 
املريض فيصبح أكثر عصبية أو قد 
يصاب بالهلوسة أو اجلنون املؤقت.
ذلك أصبح حال الكثير من البشر 

ليس فقط في مجتمعنا بل في 
املجتمع العاملي ككل، فأصبحت 

األغلبية تعاني من عصبية مفرطة 

في التعامل مع اآلخر وأصبح الكثير 
يتناسى ما حتدث به مع اآلخر خالل 

حلظات بل إننا أصبحنا نسمع عن 
الكثير اصابته الهلوسة ونرى منهم 

الكثير أصبح يحدث نفسه وهو 
يسير، وهنا يكمن السؤال: ملاذا 

أصبحنا عالم الزهامير؟
بعيدا عن الشق العلمي والطبي الذي 

يعدد أسباب الزهامير تكون ناجتة من 
تقدم العمر أو تراكم صفيحات بيتا 

املطوية داخل خاليا العصبية وأخيرا 
علم الوراثة، هذا ما يترتب عليه الشق 

الطبي ملرضى الزهامير ولكن ما أسباب 
إصابة العالم بالزهامير؟ األسباب 

كثيرة وجميعها تنصب في عملية 
التراكم ولكن ليس بتراكم صفيحات 

بيتا ولكن هي تراكمات نفسية من 
ترسبات يومية يعيشها االنسان في 

حياته اليومية سواء تكون على الصعيد 
العملي أو االجتماعي أو السياسي 

وأخيرا االقتصادي، أصبح االنسان 
يفقد ذاكرته ألنه يريد أن يتناسى 

ضغوط احلياة اليومية لكي يقدر أن 
يكمل ما تبقى من عمره دون أن يتذكر 
ما يقع عليه من ظلم وقمع بل جند في 
بعض األحيان يأخذ االنسان مبحادثة 

نفسه يشكو لها احلال ألنه ال يجد من 
يشتكي له شكواه، ذلك هو عاملنا ولذلك 

أصبح عالم الزهامير.
٭ مسك اخلتام: نحن ننسى ألنه 
يجب علينا ذلك..وليس ألننا نريد 

ذلك.. ماثيو أرنولد.

مشكلة وزير الداخلية انه اذا ما 
طبق القانون هاجمه أنصار من مت 

تطبيق القانون عليهم،  وإذا ما تأخر 
يوما او يومني في تطبيقه هاجمه 

ذات األشخاص، وكانهم يقولون له 
»طبقت القانون ام لم تطبق القانون 

في احلالتني سنهاجمك«.
إذن القضية ضد وزير الداخلية 

ليست مبدأ بل مصلحة، وكما 
كان استجوابه شخصانيا بشهادة 

اللجنة البرملانية التي بحثت محاور 
استجوابه، فان الهجوم عليه هذه 
األيام فيه من الشخصانية الشيء 

الكثير.
القضية إذن ال تستند الى مبدأ على 
اإلطالق، بل على هجوم ينطلق من 

قاعدة شخصانية محضة، وال عالقة 
لها بأداء الوزير ال من قريب وال من 

بعيد.
خالصة القول.. اذا ما رأيت 

الشخصانيني يهاجمون أحمد 
احلمود فاعرف انه على صواب، على 
األقل في القضية التي يهاجمونه من 

بابها.
اآلن نحن أمام استحقاق نيابي، 

ووزارة الداخلية ـ بغض النظر عن 
األداء ـ بدأت تطبق قانون االنتخاب 
كما هو ورصدت فرعيات وقضايا 

شراء أصوات، وهذا دورها هنا، بل 
انه من صميم عملها، وفي النهاية 
تلك القضايا ستذهب إلى احملكمة 

التي ستقول كلمة الفصل في النهاية، 

ومن حق اي متضرر من تطبيق 
القانون ضده أن يلجأ إلى القضاء إذا 
ما متت تبرئة ساحته، ويقاضي وزير 

الداخلية، هنا يكون املبدأ صحيحا، 
أما أن يتم الهجوم عليه ملجرد 

انه طبق القانون ووفق حتريات 
صحيحة وقام رجال املباحث بتسليم 
كامل ملفات تلك القضايا الى النيابة 

العامة، هنا يبدأ عمل اجلهاز القضائي 
وليس الداخلية.

توضيح الواضح: صاحب املبدأ 
ال حتتار معه، أما من ال مبدأ له 
فستصيبك متالزمة احليرة بني 

عينيك.
توضيح األوضح: اجمل األشياء.. هي 

تلك األشياء التي تأتي في وقتها.

عندما حتدثت عن اإلدارة العامة 
لإلطفاء كان عن الظلم الواقع على 

رجال اإلطفاء امليدانيني وليس 
الذين حتت »البراد«.

نعم انهم يستحقون الضمان 
الصحي، نعم يستحقون رواتب 
ضعف ما يتسلمونها، نعم انهم 
بحاجة إلى دورات خارج البالد 

لتنمية مهاراتهم امليدانية، نعم انهم 
يستحقون الدعم املعنوي واملادي، 

نعم انهم يستحقون مكافأة 
األعمال املمتازة ومكافأة األداء 

بشروط وضوابط ميسرة وليست 
تعجيزيه كالبند اجلديد الذي 

أضيف مؤخرا بأال يكون املوظف 
انقطع عن العمل دون إذن ولو 

ملدة يوم واحد هل هذا الشرط جاء 
عقابا خلروج اإلطفائيني للمطالبة 

بحقوقهم، أم ماذا؟
وال يزال »عمك اصمخ« مستمرا 

باإلطفاء.
٭٭٭

الطلبة الذين تخرجوا من الثانوية 
العامة وين بيروحون؟ وإذا درسوا 

وين بيشتغلون.. ومتى؟ وهل 
مخرجات تعليمهم تتواكب مع 

ما درسوه؟ إذا قانون من خدم 
30 عاما لم يطبق وإذا قانون 

التأمينات احلالي ال يسمح للتقاعد 
للرجل إال بعد وفاته.. وللمرأة 25 

عاما ما تقولون لي متى خريج 
اجلامعة يصير رئيس قسم؟ 

٭٭٭
كل املشاكل على رأس سمو 

رئيس مجلس الوزراء ويحملون 
سموه أخطاء غيره وإذا حدث 

إجناز خرج وزير ونسبه له 
وباسمه، واهلل إن صبرك يا 

بوصباح ستؤجر عليه وأنت تعمل 
بصمت، وأنا أراهن على أنك رجل 
املرحلة القادمة في احلكومة، لكنك 

مقصر إعالميا، حيث إن الساحة 
اإلعالمية فيها من يجير األمور 
لصاحله، نائبا كان أو وزيرا أو 
رئيس قطاع، و»اللي يقهر« أن 
القرارات اجليدة هي قراراتك 

وغيرك يبرز فيها، فاملفترض أن 
يساندوك ويساهموا فيها وليس 

رمي كل املشاكل عليك ونسب 
اإلجنازات لهم.

من الفرية: لسان حال بعض 
املقاطعني من النواب السابقني هو.. 

أنا ودي ولكن ما حصلي أشوف 
اللي يبيه القلب ساعة.

عالم الزهامير

احلمود.. 
طبقت أم لم تطبق 
سيهاجمونك!

االنتخابات 
والنزاهة!

محلك سر
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sh_aljiran@windowslive.com
نجاة ناصر الحجي

البكاء وسيلة يلجأ إليها الكثيرون في 
مواقف عديدة، وكثيرا ما يساعد على 

التخلص من الضغوط النفسية والتوتر 
الشديد، وهكذا فإنه ميكن القول إنه 

إحدى النعم التي ميكن من خاللها 
تكيف اجلسم مع بعض املشكالت.
ويرتبط البكاء بالعديد من املشاعر 

املختلفة، فهناك من يبكي بسبب فقد 
شخص ما أو شيء ما، وأحيانا ما 

يكون األلم اجلسدي أو النفسي سببا 

للبكاء.
وهناك من يبكي حلزنه، ومن نعم اهلل 
أن احلزن، بعكس كل شيء في الدنيا، 

يولد كبيرا ثم يصغر مع الزمن.
قد يبكي الطفل إذا ما فقد شيئا ما 

أو حرم منه، ورمبا إذا غابت عنه أمه 
لبعض الوقت، رغم ذلك بعض الناس 

يربط بني البكاء والضعف، فيقولون إن 
الرجل ال يبكي، ورمبا يكون ذلك غير 

صحيح.

ذلك ألن الرجل خلقه اهلل مبشاعر مثله 
مثل املرأة، فلماذا يستغرب البعض أن 
ينفعل وينخرط في البكاء؟ هناك ايضا 
من يبكي فرحا، وهذه من الغرائب في 

البشر، حيث يبكون لسببني متناقضني 
متاما هما احلزن والفرح.

وقال الشاعر فيما يعبر عما يشبه هذا 
التناقض: 

وكم ذا في مصر من مضحكات      
لكنه ضحك كالبكا.

نعمة البكاء

خاطرة

في كل مستشفى في الكويت توجد جلنة اسمها جلنة 
الوفيات، مهمتها التدقيق في كل حالة وفاة حدثت في 

املستشفى والتأكد من أن طاقم املستشفى املشرف على عالج 
املتوفى قد قاموا بكل شيء ممكن إلنقاذ وعالج املريض، 

والتأكد من أنه لم يكن هناك إجراء طبي خاطئ أو تشخيص 
غير صحيح قد يكون أدى حلالة الوفاة.

اآلن بعد تعريفي للجنة الوفيات أود سؤالكم: كم مرة سمعتم 
هذه القصة: فالن كان جالسا معنا في الديوانية يشرب القهوة 
و»يسولف« معنا عادي، فجأة اشتكى من ألم في صدره وبعد 

أن أخذناه للمستشفى وضعوه في غرفة املالحظة لنفاجأ 
بتدهور حالته الصحية ووفاته.

كذلك أنا متأكد أن سالفة بنت أو ولد فالن انتابته نوبة حرارة 
وحمى شديدة وعندما أخذه والداه للمستشفى تدهورت 

صحته وتوفي مع أنه لم يشك من أي مرض أو علة سابقة.
وكذلك الكثير منا مر بهذا املوقف: يدخل والدته أو والده 

املسن املستشفى ليمضي فيه بضعة أسابيع ال تتحسن حالته 
بل تزيد سوءا إلى أن يتوفاه اهلل.

جميع احلاالت السابقة قد مرت على جلنة الوفيات وقامت 
بواجبها جتاهها، لكن السؤال اخلطير الذي يطرح نفسه 

والذي أعتقد أن اإلجابة عنه هي أول خطوة في إصالح وزارة 
الصحة، السؤال هو: هل يعقل أنه من آالف الوفيات التي 

حتدث سنويا في مستشفياتنا لم يكن إحداها من خطأ طبي 
أو إهمال متريضي؟ هل يعقل أن اخلدمة الصحية في الكويت 

وصلت إلى مرحلة الكمال لدرجة أننا لم نسمع عن تقرير 
سلبي من جلنة الوفيات؟ أمتنى على وزير الصحة اجلديد 

إنشاء جلنة مستقلة عن املستشفيات وليطعمها بدكاترة 
أجانب زائرين من مستشفيات عاملية ولتكن مهمتها الوحيدة 

فحص وتدقيق حاالت الوفيات في املستشفيات بعدها من 
يجرؤ على أن يخطئ؟ ومن يتجرأ على أن يهمل سواء من 
دكاترة أو طاقم متريضي؟ فهناك جلنة مستقلة ستكشفهم 
وحتاسبهم عكس الوضع احلالي فلجنة الوفيات مشكلة من 

نائب املدير ودكتور من كل قسم.
زبدة الكالم: أول خطوة في إصالح الوضع الصحي في 

الكويت هي إصالح جلنة الوفيات.

هل ميكن القضاء على عملية شراء األصوات؟ باعتقادي 
أن اإلجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، ذلك أن عملية 

شراء وبيع األصوات أصبحت جزءا من الثقافة االنتخابية 
في الكويت وأخذت بالتمدد واالنتشار. وليس ادل على 

انها أصبحت ثقافة اال وصولها ملناطق يفترض فيها الوعي 
السياسي واملستوى الثقافي العالي ومن هنا فالقضاء 
على هذه الثقافة ليس باألمر اليسير وال ميكن ان يتم 

بالقوة بل البد من تأسيس ثقافة مجتمعية بديلة تنبذ ثقافة 
ليس فقط شراء األصوات بل االستعداد الفطري لبيعها 

والتكالب على قبول تلك األموال. ومع دخول دهاقني 
املال وشاهبندات التجار بورصة االنتخابات وابتكارهم 

أساليب جديدة لشراء الضمائر كدفع مقدم شراء سيارة 
للمنتخبني او شراء بلوكات األسماء ودخول كافة الدوائر 

فيها غدت هذه العملية مقبولة واعتيادية بل ومتوقعة.
أما أسبابها فهي معروفة تكفي اإلشارة لها لعل أهمها 

التراخي في التصدي لها من قبل املجتمع واحلكومة على 
حد سواء. فالقائمون بها ينظرون إلى مجلس األمة على أنه 

وسيلة للسلطة أو الوصول إلى مراكز التحكم في صنع 
القرار من أجل مترير مصاحلهم والتربح على حساب 
املجتمع وهذه املجموعة تضم جتارا ومثقفني وغيرهم.

طبعا يبقى دافع آخر وراء تكريس هذه الثقافة وهو 
السعي الى تخريب الدميوقراطية بكل صورة عبر إيصال 

أفراد ال هم بالعير وال بالنفير من العملية الدميوقراطية 
وال يفهمون أبسط أساسياتها او مبادئها.

ولقد ساعد على ذلك كله قانون انتخابات هزيل يشترط 
في عضو املجلس الذي سوف يراقب احلكومة ويشرع 

للبلد أمام العالم شروطا في غاية السذاجة كأن يكون 
املرشح يعرف القراءة والكتابة في زمن تتوافر في البلد 

أعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا فضال عن اجلامعية 
وأن يدفع املرشح 50 دينارا في حني يصرف املرشحون 

مئات اآلالف على حمالتهم االنتخابية، وثالث تلك الشروط 
يعتبر املرشح في اجازة من عمله فترة الترشح فإن لم 
يفز عاد إلى عمله السابق. هذه األمور سطحت العملية 
االنتخابية ودفعت بعض السطحيني ملنافسة من لديه 

برنامج واضح ورؤية لتطور البلد، والتغلب عليه بسهولة 
ان توافر له املال الكافي او الدعم املادي الكبير في ظل 
انعدام تشريع يفرض على املرشح بيان مصدر أمواله 

ومقدار ميزانيته املرصودة لالنتخابات ومع غياب قانون 
يفرض بيان مدى نزاهة وسالمة ذمم املرشحني ونظافة 

تاريخهم.
ان خلق ثقافة معاكسة لثقافة شراء األصوات ال يختص 
بجهة دون أخرى فللمجتمع دوره في الكشف وفضح 
تلك العمليات وهنا نشكر كثيرا املغردين على توليهم 

هذه املهمة احلساسة وللحكومة دورها بإصدار تشريعات 
وقيامها مبالحقة املخالفني دون هوادة أيا من كان وراءها، 

أما القضاء فعليه أيضا االلتفات الى أالعيب احملامني 
وتدليسهم كي نخلق منافسة شريفة ترتقي بالعمل 

البرملاني وتلجم املخربني.

www.leeesh.com

mw514@hotmail.com
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هل تبيع صوتك؟
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