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طارق بورسلي

دالي محمد الخمسان 

قابلت صديقا لي لم أره منذ فترة، وما أن 
رأيته حتى بادرته بالسؤال عن أحواله وآخر 

أخباره، وكان أن ذيلت أسئلتي باستفسار 
عادي عن صحته قائال: »شلون الصحة؟«.

ما أن وقع السؤال على سمع صديقي حتى 
أثار شجونه بشكل غريب وبدأ يتحدث 

عن األوضاع الصحية في الكويت وأحوالها 
التي، وإن كان بعضها على مستوى ال بأس 
به، حتتاج الكثير والكثير من العمل واجلهد 

ملعاجلة أوجه قصور ومشكالت وعراقيل 
ينوء بحملها أي مسؤول عن حلها.

صديقي بطبيعة احلال لم يكن معنيا 
باجلوانب اإليجابية، وله في ذلك رأي 

مقدر وهو أن املسؤولني عن هذا القطاع 

املهم هذه هي مهمتهم األصيلة وأكثر. أما 
مهمتهم فهي توفير الرعاية الطبية بأفضل 
مستوى، فذلك ما يتقاضون عليه رواتبهم. 
وأما األكثر، في الوقت احلالي، فهو العمل 
على التخلص مما يشوب اخلدمة الصحية 

وعالج املشكالت القائمة حاليا في أسرع 
وقت. حتدث بعد ذلك مفصال ما يظهر جليا 

من مشكالت في القطاع الصحي بالكويت 
بدأ بنقص املستشفيات، مذكرا بأن آخر 

مستشفى بني في الكويت كان عام.. خانته 
الذاكرة فلم يذكر، لقد كان ذلك منذ زمن.
رمبا تكون هذه هي املشكلة الكبرى، وما 

يوجد من مشكالت أخرى تولد منها والدة 
متعثرة فطول طوابير االنتظار على سبيل 

املثال سببه نقص أماكن االستشفاء وأيضا 
النقص في بعض األجهزة رمبا. 

هذه مشكلة أخرى، احلاجة إلى التطوير 
وتوفير أحدث األجهزة وزيادة املوجود 

منها، التدريب ومواكبة التطور. كانت هذه 
الكلمات التالية التي قال: إننا في حاجة إليها 

مؤكدا أنه رمبا يكون ذلك طريقة إليقاف 
االعتماد على السفر إلى اخلارج من أجل 

طلب العالج، وهو ما يوفر ميزانية ضخمة 
على البلد ميكن استخدامها في مزيد من 

التطوير. عند هذا احلد، لم تتحمل صحتي 
املزيد، عمدت إلى تغيير املوضوع، وبعدها 
تركت صديقي مستغرقا في تفكير عميق 

وأقول في نفسي: »ليتني ما سألته«.

يالحظ كل من له عقل صائب احليرة ملا 
يحدث في هذا الزمان، حروب ودمار في 
كل مكان يدفع بها أهل السياسة والقرار 

ويجني املواطن البسيط الثمار ويدفع 
فاتورة القتل والتشريد واالنكسار، 

صفقات سياسية مشبوهة وأزمة تلد 
كارثة واألوضاع متدهورة وخارج نطاق 

السيطرة والشعوب تعاني من غياب األمن 
الذي هو عصب احلياة وبه تستقر كل 

األوطان.
أغلب الدول والشعوب تعاني الدمار والقتل 

والتشريد من غزة اجلريحة إلى سورية 

وليبيا واليمن والعراق، مناذج لالنفالت 
األمني والفوضى وغياب للعقل وحسن 

القرار.
أما في بالدنا الغالية الكويت التي متتاز 

بالقيادة احلكيمة واأللفة احلميدة بني 
أبناء الشعب، حيث وجب توخي احلذر 

وااللتفاف نحو أصحاب القرار الذي نأمل 
من اهلل العلي القدير أن يلهمهم الرشد 
والصالح ملا فيه خير الشعب واألرض، 

كذلك توفير وتفعيل العمل املخلص اجلاد 
للدفاع عن الوطن ضد الطامعني واملضلني. 

قال ابن خلدون »من أمن الزمان خانه 

ومن تعظم عليه أهانه «يجب على احلكومة 
احلرص الشديد على تقدير األمور باحلذر 

والتمعن لتجارب اآلخرين واالستفادة 
منها حلماية املجتمع من األخطار، ويجب 

على املواطنني بكل فئاتهم احلذر من 
شماتة األصدقاء واألعداء، حيث قيل 
»ال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهلل 

ويبتليك«.
حفظ اهلل الكويت من شر الطامعني ومن 

كيد احلاقدين وأدام اهلل األمن واألمان 
واالستقرار على بالدنا وبالد العرب 

واملسلمني.

شلون 
الصحة؟!

من أمن 
الزمان خانه

سلطنة حرف

انتظارات

على الرغم من األخطار احملدقة بنا إقليميا، إال 
أننا حتى اآلن لم نر خطة متكاملة ملواجهة هذه 

األخطار، وأقصد باخلطة املتكاملة هي التي جتمع 
بني النواحي األمنية واإلعالمية والتوعوية في 

وقت واحد، ملواجهة هذه األخطار واحليلولة دون 
وصولها إلينا.

حتى اآلن، فإن اخلطة األمنية تعتبر متقدمة على 
بقية اخلطوات التي يفترض أن يتم اتخاذها مؤازرة 

للخطة األمنية. وإذا كان من األهمية فعليا طرح 
قانون جمع السالح، فإن من املفترض أن تواكبه 

خطوات مدنية أخرى، أي أن تسارع اجلهات 
اإلعالمية والثقافية إلى طرح خططها املوازية في 
التوعية، ولدينا في الكويت خبرات وجتارب بهذا 

الشأن، فبعد التحرير مثال نشطت األوساط جميعها 
وبكل فئاتها وشرائحها ووظائفها على أكثر من 

صعيد، منها صعيد األسرى واملفقودين، وصعيد 
اخلروج من األزمة النفسية التي أصابت الكثيرين، 

وأيضا إعادة بناء الدولة من جديد سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وبيئيا.

في تلك الفترة حشدت الكويت كل جهاتها العاملة 
في كل املجاالت حتى التطوعية، واليوم صحيح أن 
الوضع ليس كذلك، ولكنه مرشح لألسوأ في حال 

تركنا مجاال ألفكار العنف أن جتد أرضيتها اخلصبة 
بني الناس.

ورمبا من املفيد أن يتم ذلك بالتزامن مع بداية 
املوسم الدراسي اجلديد، وعودة احلياة بعد 

اإلجازات، وأن يتمثل ذلك في عمل حمالت توعية 
ضد أفكار العنف تبدأ من املدرسة وتصل إلى 

مختلف وسائل اإلعالم، على أن تكون مدروسة 
بشكل علمي وليس ارجتاليا وال حتمل الطابع 
اخلطابي، بل هناك اليوم وسائل أكثر تطورا، 

وميكن االستفادة من وسائل االتصال احلديثة 
وحتى الدراما وبرامج جمعيات النفع العام بكافة 

تخصصاتها.
إن صنع سور من احلصانة التنويرية، كفيل 

أن يشكل سدا منيعا في وجه العنف، إلى جانب 
متسكنا بحبال وحدتنا الوطنية، خصوصا بعدما 

سمعنا تهديدات من الذين يتبنون هذه األفكار في 
اخلارج.

قبل أن نرثي أحد أعمدة الفن الساخر »فن 
الكاريكاتير« الفنان مصطفى حسني الذي وافته املنية 

مع بداية األسبوع، وجب علينا أن نرثي ذلك الفن 
الساخر السياسي الذي خسر أحد مؤسسيه وأحد 
من قاموا بتطويره على املستوى العربي والعاملي. 
فن الكاريكاتير هو فن من فنون الرسم الذي كان، 

رحمه اهلل، يبدع فيه بريشته من خالل رسوماته التي 
كانت متتلئ باالسقاطات السياسية وحتاكي املجتمع 

املصري والعربي أيضا، كان فالح كفر الهنادوة، 
رحمه اهلل، يتحدث من خالل ريشته الفنية ومن 

خالل رسوماته التي تعكس ملتابعيه أن من ميتلك تلك 
املوهبة واإلبداع ما هو إال رجل سياسي محنك من 

الدرجة األولى، نال شعبيته وكثرت حصيلة معجبيه 
من رسوماته التي كانت حتاكي الواقع املرير، تلك 

الرسومات التي كنا ننتظرها ملشاهدة ما هو اجلديد 
في ذلك الفن وإبداعات مصطفى حسني سواء في 

مجلة »آخر ساعة« أو صحيفة »أخبار اليوم«.
منذ أن بدأ مشواره السياسي والفني جعل من 
ريشته وقلمه وجهني لعملة واحدة وهي »فن 
الكاريكاتير« وكيفية تطوير ذلك الفن ليجعله 

ناقدا ملجتمعه ومحيطه العربي، فالكاريكاتير ذلك 
الفن الذي يحاكي حتريف املالمح الطبيعية بهدف 

السخرية أو النقد االجتماعي والسياسي، تلك كانت 
ريشة وألوان عمالقنا مصطفى حسني، فعندما 

قام بابتكار كل من شخصية فالح كفر الهنادوة 
والكحيت وعبده مشتاق وغيرها من الشخصيات 

كانت حواراتها البسيطة أو حتريف بعض مالمحها 
صورة نقدية تفوق مقاالت وتقارير صحافية نقدية 

في بعض األوقات.
ومتيز أسلوبه الفني والكاريكاتيري وأنا اليوم أكتب 

بقلم أحد معجبيه ولست بناقدة ألني لست ممن 
يجرؤون على نقد أ.مصطفى حسني الذي متيز 
أسلوبه بالشمولية وليس الفردية أي ان ابداعاته 

كانت تشمل الكثير من شرائح املجتمع ويقدر 
أن يتفهمها أغلبية الفئات العلمية، فأسلوبه متيز 

بالبساطة رغم أنه يشمل الكثير من الهموم ملجتمعه، 
وريشته كانت ترسم لكل فرد في املجتمع، ذلك هو 

فن الكاريكاتير وهذا هو مصطفى حسني، رحمه اهلل 
وأسكنه فسيح جناته.

مسك اخلتام: من أقوال مصطفى حسني على 
رسوماته الكاريكاتيرية: »هل تفكر احلكومة في إلغاء 

الدعم؟«.
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ضرورة 
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فالح كفر الهنادوة.. 
اهلل يرحمك
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ذعار الرشيدي

أفهم أن يكون هناك »dress code« أو 
مايعرف بـ »قواعد اللباس« للموظفني في 

أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة، 
ولكن ما ال افهمه هو ان تطلب تلك اجلهة 

تطبيق قواعدها للباس على اجلمهور، 
خاصة إذا كانت تلك اجلهة خدماتية الطابع، 

اي انها خلدمة اجلمهور. باألمس وخالل 
مراجعتي للتأمينات االجتماعية دخل شاب 

يرتدي قميصا وشورتا »حتت الركبة« 
اكرر »حتت الركبة« فما كان من حارس 

األمن والشرطي املكلف بتأمني املبنى ورجل 
األمن والسالمة اال ان هجموا عليه هجمة 

رجل واحد، وكأنهم رأوا شابا يحمل سالحا 
نصف آلي بعد ان ركن دبابته املجنزرة 

خارج املبنى.. الشاب الذي لم يبلغ بعد الـ 
20 عاما ال اقول انه صدم بل أعجزته طريقة 

الهجوم حتى عن فتح شفتيه، حلظتها 
حاول رجل مسن ان يتدخل رافضا معاملة 

املوظفني والشرطي للشاب بهذه القسوة 
فما كان من رجل االمن والسالمة اال ان قال 

له وبنبرة حادة: »حچي لو سمحت خلنا 
نشوف شغلنا«، وانتهى األمر الى اذعان 
الشاب املصدوم صاحب الشورت »حتت 

الركبة« ملطالبات املوظفني والشرطي، وخرج 
وهو الذي جاء على ما يبدو لتخليص 

معاملة تخص والده. وشخصيا وألنني كنت 
قريبا لم أشأ التدخل كوني لتوي صحوت 

من النوم والتزال مؤشرات نفسيتي »حتت 
الصفر« ورمبا لو تدخلت لزدت الطني 

بلة، خاصة أن مؤشرات نفسيتي ال تبدأ 
بالتحرك إال بعد ساعتني من استيقاظي.

احلقيقة، ومن ناحية شرعية ـ وإن كنت 
ال ادعي علما باإلفتاء ـ فالشورت »حتت 
الركبة« وليس »فوق الركبة« كان يتيح له 
الصالة به خاصة وأنه يصل الى ما اسفل 

من منتصف ساقه.
ما لم يفهمه الشرطي واملوظفون انه »مو 

كل شورت.. شورت« فلو كان فوق الركبة 
ومت منعه ولو من ناحية ذوقية لرمبا 

تفهمت االمر، وإن كنت ارفض متاما ان 

مركزا خدميا يفرض على اجلمهور اي نوع 
من انواع قواعد اللباس، فلسنا في بلد 

من طيف واحد، وال يوجد بلد في العالم 
مشكل من طيف واحد اال في مخيلة.. 

األفالطونيني. نعم، هناك حدود »ذوقية« 
للملبس ولكنها حدود يحدها القانون، 

وأعتقد أن القانون واضح في هذا الشأن، 
وبني »الذوق« والقانون فارق كبير.

الشاب الذي دخل باألمس مبنى التأمينات - 
وكما ذكرت - لم يكن يرتدي لباسا يخدش 

الذوق العام، ولم يكن شورتا »فوق الركبة«، 
ولم يكن من حق اي احد رفض تقدمي 

اخلدمة له بسبب ملبسه، ناهيك عن ان يتم 
منعه من دخول املبنى.

وإلى اجلهات التي تطبق قانون »منع 
الشورت« لن اقول امنعوا دخول من تلبس 

تنورة قصيرة، ولكن على االقل حددوا 
في اعالنات منع الدخول.. »هل تقصدون 
الشورت فوق الركبة.. أم الشورت حتت 

الركبة؟!«.

مسلح.. يقتحم 
»التأمينات« 
بـ »شورت«!
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