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ذعار الرشيدي

صدمة وزير الصحة
وزير الصحة الطبيب 

علي العبيدي، أوجه لك 
هذه املقالة الستوضح ما 
إذا كانت وزارة الصحة 

حتفظ حقوق من يراجع 
املستشفيات اخلاصة، 

اعني لو ان طبيبا يعمل 
في قطاع خاص ارتكب 
خطأ طبيا لطفل عمـره 

9 أشهر واجرى له عملية 
جراحية بسيطة ميكن أن 

يجريها ممرض متخصص 
وتسبب في تشويه خلقي 

له، فإلى أين يتجه ولي امر 
هذا الطفل وملن يشتكي؟ 

وما اإلجراء الذي ستتخذه 
وزارتكم ضد هذا الطبيب؟ 

واال يعني هذا األمر 
أن شهادة ذلك الطبيب 

مشكوك بأمرها؟

>>>

حسنا سأعيد ترتيب 
ما حصل، طفل ادخل 

غرفة عمليات في عيادة 
خاصة باجلهراء وخالل 

العملية قام الطبيب العربي 
اجلنسية بإجراء العملية 

بشكل خاطئ أدى الى 
تشويه خلقي ظاهري 

للطفل ناهيك عن حجم 
األلم الذي تسبب فيه 

للطفل، بعدها بثالثة أيام 
توجه والد الطفل به إلى 

املستوصف احلكومي 
القريب من منزله فأبلغه 

طبيب األطفال ان الطبيب 
الذي أجرى العملية 

ارتكب خطأ طبيا فادحا، 
وبتوجهه إلى العيادة 

اخلاصة للحصول على 
التقرير رفضوا إعطاءه 

التقرير اخلاص بالعملية، 
هنا، طبيبهم املشكوك في 
امر شهادته قاموا بحمايته 

وقاموا بإعادة املبلغ 
للمواطن، اآلن املواطن 
استعاد ما دفعه ولكن 

من سيدفع ثمن التشويه 
الذي حصل للطفل، بل 
من الذي سيعوض والد 

الطفل عن تعديل التشوه 
لطفله في مستشفى آخر، 
بل األهم، من سيدفع ثمن 

اآلالم التي عاناها طفل 
لم يتجاوز شهره التاسع 

والتي سيعانيها الحقا 
إلجراء العملية الثانية بعد 
ان قام بتشويهه الطبيب 

»العليمي«؟!

>>>

أسألك باهلل يا معالي 
الوزير الطبيب، حتما انت 
ال ترضاها ألي من أبنائك 

وبالتالي حتما انت ال 
ترضاها ألي من أبناء خلق 

اهلل الذين يقعون ضحايا 
لهؤالء األطباء »العليمية«.

>>>

هذا الطبيب افتحوا ملف 
اعتماد شهادته، أخضعوه 
الختبار عملي وحتريري 

وانا على يقني انه لن 
يتجاوزه، فهل ترضى ان 
يكون الناس حتت رحمة 
األطباء الناجحني جوازا؟ 
ال اريد منك شيئا سوى 
ان تفتح ملف شهادته، 

وانا على يقني أن الواقع 
سيصدمك.

>>>

صدقني، ستصدم أكثر 
اذا ما فتحت ملفات أطباء 

العيادة كلها، في النهاية 
يجب على وزارة الصحة 
ان تضع نشرات توعوية 

للمواطنني واملقيمني توضح 
الى اي جهة يلجأون 

في حال تعرضوا خلطأ 
طبي مثل الذي تعرض له 

الطفل الرضيع، وهل يحق 
للعيادات اخلاصة اخفاء 

ملفات املرضى؟

>>>

أعلم أنك وزير إصالحي 
وهذه القضية حصلت منذ 

أسبوع واليزال الطفل 
الرضيع ينتظر ان تنصفه!
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يقام هذه األيام في سلطنة عمان االجتماع اخلامس 
والعشرون ألكادميية العلوم العاملية )TWAS(.. وما 

قرأته عن هذا االجتماع انه سيناقش مواضيع مهمة 
جادة لتطوير العلوم والتكنولوجيا في دول العالم، 

وكذلك تقدمي اجلوائز للعلماء من مختلف العالم 
للبحوث الفائزة في مجاالت مختلفة في العلوم.

الالفت في هذا األمر هو ان د.فايزة اخلرافي هي 
نائبة رئيس هذه املنظمة العاملية للعالم العربي وقد 

مت انتخابها لفترتني باإلجماع من اجلمعية العمومية 
للمنظمة ومجلس إدارتها.. وهذا ان دل فإمنا يدل على 
مكانة الكويت وعلى متيز د.فايزة عامليا وليس محليا 

فقط كما قد يظن البعض.
اما الغريب فهو أن الكويت ومبا فيها من خبرات 

وكفاءات متميزة كالدكتورة فايزة ال يسوق لها عامليا 
بشكل جيد وتظل هذه األسماء معروفة وحتظى مبكانة 
خارجية ال حتظى بها في بلدها، وهنا ال أقصد د.فايزة 
وحدها ولكن كفاءات أخرى كثيرة نقرأ عنها بني احلني 

واآلخر.
ملاذا لم يسلط اإلعالم احمللي الضوء على هذه املنظمة 
وتولي د.فايزة منصبا مهما فيها؟ فهذه املنظمة ليست 
حديثة واجتماعاتها تقام بشكل مستمر وسنوي ومثل 
هذا االجتماع يعقد في كل عام بدولة مختلفة لتكثيف 
املشاركة العلمية عامليا وعقد العام املاض في العاصمة 

األرجنتينية بيونس أيرس.
أما أكادميية العلوم العاملية فمقرها في إيطاليا وهدفها 

العمل على دفع عجلة العلوم والهندسة لتحقيق 
االزدهار املستدام في الدول النامية وتأسست عام 

1983 من قبل مجموعة متميزة من العلماء من العالم 
النامي ومن يعملون بها يشتركون في االعتقاد أن 

الدول النامية من خالل بناء القوة في العلوم والهندسة 
ميكن بناء املعرفة واملهارات ملواجهة حتديات مثل 

اجلوع واملرض والفقر.
أليست هذه املنظمة تستحق االحترام والتقدير؟ 

أليست د.فايزة اخلرافي تستحق الشكر والثناء على 
مجهوداتها السابقة التي قدمتها للكويت وتستحق كل 

الثناء والتقدير واالحترام من العالم ألنها تقود مثل 
هذه املنظمة مع علماء أجالء كل همهم خدمة العالم؟ 

أليس دعم هذه املنظمة أفضل وأنفع من األموال 
التي تهدر على منظمات وهمية وشخصيات هالمية 

ومنتفعني ومنافقني؟
آن األوان في الكويت أن نقدر العلم والعلماء حق 

تقديرهم وأن نسعى إلى دعم املجهودات الشخصية 
التي ترفع اسم بلدنا عاليا ليس ماديا ولكن أدبيا على 
األقل.. آن األوان أن نقف مع تلك املنظمات التي تهتم 
بدول العالم النامي دون صخب أو بروباجندا إعالمية.

نعم الكويت مركز إنساني عاملي.. وستظل حتتفظ 
بهذه املكانة إذا ما طورت من فكرها ولم تقف عند 
الذي حققناه.. ونأمل من وسائل اإلعالم الكويتية 
أن تسلط الضوء على مثل هذه النجاحات، فنجاح 

د.اخلرافي في الوصول إلى منصب قيادي في هذه 
املنظمة اإلنسانية املهمة فخر لنا جميعا.. شكرا 

د.فايزة اخلرافي. 

»أضاعوني وأي فتى أضاعوا«، شطر بيت عنترة بن 
شداد هذا قد يكون أفضل من يصف لسان حال ضباط 

وأفراد اجليش العراقي السابق الذي حله و)طشره( 
برمير احلاكم العسكري للعراق سنة 2003 في حلظة 
غباء تاريخية ال أبالغ إن قلت إن املنطقة كلها ما زالت 

تدفع ثمن هذه الهفوة األميركية التي كانت أولى نتائجها 
املباشرة دخول جحافل جيش بدر الذراع العسكرية 

للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية وهو الفصيل األكبر 
للمعارضة العراقية التي كانت تعيش في كنف إيران 

ووصل بها التضامن مع إيران أنها كانت تقاتل بجانبها 
ضد العراق وهناك صورة انتشرت مؤخرا في وسائل 

التواصل االجتماعي لقائد قوات بدر وعضو البرملان 
العراقي هادي العامري مع أحمدي جناد أثناء احلرب 
العراقية ـ اإليرانية ومن سخرية األقدار تداول اسم 

السيد العامري كوزير لدفاع العراق، تصوروا وزير دفاع 
جيش حمل السالح ضده عشر سنوات.. هذا األمر يشكل 

لنا جزءا من الصورة مما تعرض له اجليش العراقي 
وأفراده.

أوال: مت وبصورة مفاجئة سحب كل امتيازاتهم ورواتبهم 
بل وفصلهم من عملهم الذي ال يعرفون غيره وكزيادة 
في اإلهانة مت صرف )إعانات( بدل بطالة لهم واضطروا 

للوقوف طوابير طويلة وبائسة متحملني نظرات الشماتة 
والسخرية من املارة الذين يتذكرون مكانتهم الرفيعة 

السابقة.. هؤالء الضباط واجلنود الذين قطعت أرزاقهم 
وفصلوا من وظائفهم.. أين سيذهبون؟ وما اخليارات 

املوجودة أمامهم في واقع سيريالي جديد يجدون أعداء 
السالح باألمس أخذوا مواقعهم وأماكنهم في اجليش 

واألمن العراقي.
يتساءلون بحسرة وألم ألهذا قاتلنا عشر سنوات دفاعا 

عن اجلبهة الشرقية للوطن العربي؟ وخضنا حربا شرسة 
صددنا بها جحافل اجليش الفارسي عن العراق واخلليج 

فقط ليأتوا اآلن وبكل سهولة ويحتلوا بلدنا ويأخذوا 
وظائفنا ويلقوا علينا الفتات من خير بلدنا.

بصمة ضباط وأفراد اجليش العراقي واضحة في خطط 
وإستراتيجيات داعش.. يحاربون على عدة جبهات 
يزيدون الضغط على جبهة ويخففون الضغط على 
جبهة.. ال يجدون أي صعوبة في استخدام األسلحة 
الثقيلة واملعقدة التي غنموها من معسكرات اجليش 

العراقي املالكي.. أمور كثيرة توحي لنا بأن عناصر داعش 
الظاهرة في وسائل اإلعالم ما هي إال غطاء جليش عربي 
عريق مت خذالنه وإهانة كرامته وعاد لينتقم، ووجد في 
هؤالء غطاء يسهل عليه األخذ بثأره ممن ظلمه وأهانه.
٭ نقطة أخيرة: كف يد إيران عن العراق هي اخلطوة 

األولى واحلاسمة في إرجاع التوازن لهذا البلد املنكوب.. 
هذا الدور يقع على دول اخلليج.. ترك إيران منفردة في 
العراق سيجلب الويالت والكثير من الظواهر الشاذة مثل 

داعش وغيرها.

almesfer@hotmail.com

www.leeesh.com

عبداهلل المسفر العدواني

م. غنيم الزعبي

شكراً دكتورة فايزة

اتركوا عنكم »داعش«.. 
إنه اجليش العراقي

دلو صباحي

في الصميم

INSTAGRAM:@habiiiba
Twitter: @habibaalabdulla

حسن الهداد

حبيبة العبداهلل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، حتدث في 

أكثر من مناسبة، وكان دائما يوجه 
كلمة للوزراء واملسؤولني.. قائال 

»طبقوا القانون على الكل واللي يزعل.. 
يزعل«. 

دعونا نقف عند كلمة سموه التي كانت 
حتمل معاني جوهرية جلها يكمن في 
حماية وتنظيم وطن من خالل تطبيق 

القانون، حتى نكون أكثر مصداقية 
مع أنفسنا علينا أوال أن نكشف 

حقيقتنا كمجتمع كويتي من دون 
زعل، مجتمعنا دائما يصدع بصوته 
بشأن تطبيق القانون، وهذا التوجه 
بحد ذاته يدعو للتفاؤل لبدء صفحة 

جديدة مع وطن عانى فساد أهله، رغم 
ان هذا التوجه يحمل جملة تناقضات، 

وأنا اآلن بصدد قول كلمة احلق »واللي 
يبي يزعل مني.. فليزعل«، كما نطقها 
سموه مبشاعر أب خاطب أبناءه، وأنا 
أقولها بعفوية مواطن ال يدعي املثالية، 
علينا أن نثور على مجامالتنا في تلك 

الظروف االستثنائية من أجل انقاذ 
سفينة الكويت من الغرق.

لو بدأنا بتحليل املشكلة فحتما 
سنجدها مشتركة مبثلث فساد 

أركانه »شعب وحكومة وبرملان« أي 
ان املشكلة أساسا مجتمعية بحتة، لو 

أتينا أوال ملشكلة »الشعب« فأعتقد 
معظم اختيارتنا للنواب تعد أكبر 

مصيبة ألنها أساسا تخلو من مبادئ 
الدميوقراطية التي تدعو الناخبني إلى 

اختيار برنامج انتخابي حقيقي يساهم 
في تطوير البلد اقتصاديا واجتماعيا 

وسياسيا، وهذا األمر بحد ذاته مفقود 
في دميوقراطيتنا، واالختيار كما 

يعلمه اجلميع أنه مبني على أساس 
املصالح الضيقة والعالقات االجتماعية 
احملصورة بالتعصب القبلي والطائفي 

والفئوي.
وهنا ال ارفض اختياركم القبلي أو 

اختيار شخص يعتنق مذهبا معينا، 
الن حقيقة املجتمع هكذا ال ميكن 

تغييرها على األقل في الوقت الراهن، 
ولكنني أقصد أن االختيار يجب أن 

يركز على من يحمل أفكارا تشريعية 
ورقابية من شأنها أن تطور البلد 

وجتعله في مصاف الدولة املتقدمة 
خاصة أننا منلك كل مقومات ذلك، 

وغير ذلك سيبقي بلدنا مكانك راوح.
ولو أتينا الى »احلكومة« فمعظم 

احلكومات السابقة بعض وزرائها همهم 
األول واألخير هو البقاء على الكرسي 

الوزاري ومنهم من يطمح فقط الى 
مسمى وزير سابق مع جواز سفر 

خاص لـ»الكشخة«، أما اإلجناز فهو 
بعيد عن أولوياتهم وال نسمع به إال في 

تصريحاتهم اإلعالمية املذيلة بأرقام 
خيالية من املاليني وعلى أرض الواقع 

»مفيش حاجة« يا باشا.
كنت أمتنى لو ينتهي األمر عند 

ذلك فحسب بل جتدهم يفتحون 
أبواب التجاوزات من تعيينات قيادية 

مرورا باملوافقة على طلبات النواب 
واملتنفذين، خاصة عندما يعلن 

أحد النواب عن استجوابهم، وكأن 
االستجواب بوابة نار جهنم عليهم. 

يعني باختصار.. املنصب أصبح 

يستغل حلماية الكراسي ال أكثر، 
ونتج عن ذلك األمر ثقافة خراب أي 
ان والء كثير من الناخبني حتول إلى 

النواب، متجاهلني أهمية تطوير وبناء 
وطنهم، فتخيلوا معي بعد عدة سنوات 

لو حتول هؤالء النواب إلى معارضة 
وإن كانت مصطنعة حتما فستجد 

املؤيدين لها باآلالف يسيرون خلفهم 
في مظاهرات الشوارع، وهذا جزء مما 
حصل مع نواب املعارضة في األحداث 
األخيرة نتيجة تراكمات سابقة تسببت 

فيها حكومات سابقة. 
أما »البرملان« وهنا أعني به نواب 
األمة فمعظمهم ومنهم السابقون، 

تسببوا في آالمنا وهمومنا ومشاكلنا، 
وهم كالشعراء يقولون ما ال يفعلون، 

أثناء حمالتهم االنتخابية نسمع 
أصواتهم التي تغرد باألحالم التنموية 

الوردية مثل حل مشاكلنا اإلسكانية 
والصحية والتعليمية، وداخل قبة 
عبداهلل السالم ما هم إال أجندات 

ملصالح وصراعات القوى، منها تسعى 
للسلطة وأخرى تسعى إلى القبضة 
على ثروات البلد، أقرب وصفا عما 
يحدث، أن املجلس أصبح مسرحا 

كبيرا والبعض ما ميلك إال تشجيع 
البطوالت الوهمية التي يفضل 
املخرج في نهاية املسرحية بأن 

يكون البطل صديقا للحرامي والكل 
يخرج مستفيدا، هكذا يفسر املشهد، 

بأن مشاكلنا ستبقى عالقة نتيجة 
»تناقضات مجتمع، وأعضاء سلطتني 

همهم الكراسي، واللي يبي يزعل 
فليزعل، ألن الكويت أهم منكم«.

من اجلميل أن يكون اإلنسان مطلعا 
على مجاالت متعددة، وال بأس أن يكون 

الشخص مثقفا وقارئا جيدا بشتى 
مجاالت احلياة حتى لو لم يكن يحمل 

شهادة علمية عالية، لكن األهم أن 
يعلم اإلنسان جيدا انه مهما قرأ فهذا 

ال يعني أنه أصبح عالما في كل شيء، 
فالقارئ احلقيقي هو الذي كلما قرأ 

ازدادت حاجته ورغبته في معرفة املزيد، 
وأصبح أكثر شغفا للتغلغل في خفايا 

أمور احلياة، ومتى ما شعرت بأنك تعلم 
كل شيء متى ما أثبت أنك ال تعلم أي 
شيء، وهناك فرق كبير بني أن تكون 
متخصصا في مجال معني وأن تكون 

مطلعا على املجال نفسه، فليس من حقك 
فقط لكونك قارئا في احلقوق مثال أن 

تعطي استشاراتك لآلخرين، وليس من 
حقك فقط لكونك مهتما مبجال الطب 

أن تصدر فتاواك لألشخاص إذا ما 
شعروا بأعراض جسدية متباينة، فأنت 
بهذه الطريقة حتدث بهم الضرر بسبب 
»فلسفتك« الزائدة أكثر من النفع، وفي 
الوقت نفسه فقد أبخست حق كل من 
افنى سنوات عمره وتخصص في هذا 

املجال.
وال أعلم حتديدا من زرع في عقلية 

البعض أن عدم معرفتنا ببعض األمور 
هو شيء معيب، فأنت في النهاية بشر 

وسنواتك محسوبة، ولو أفنيتها كلها في 
البحث واالطالع والتعلم فلن تستطيع 

ابداً أن تبلغ حد الكمال في املعرفة.
وال يسعنا إال أن نتذكر بعض النماذج 

البشرية التي نواجهها في حياتنا اليومية 
والتي تذكرنا بنهاية القرن السادس 

ق.م، والتي انتشر من خاللها مذهب 
السفسطة الفكري، والذي كان معظم 

املنتمني له يعتمدون على مبدأ اإلقناع 
ألجل اإلقناع مستخدمني أساليب متنوعة 

لترسيخ بعض املفاهيم في أذهان 
الناس بغض النظر عن ماهيتها ومدى 
تطابقها مع الواقع، حيث كان سقراط 

وأفالطون وأرسطو من أشهر من نادى 
بها واعتنقوها بحسب ما ورد في معظم 

كتب التاريخ اإلغريقي.
ويؤسفني في هذا الصدد أن 

أرى مجموعة من احلسابات على 
صفحات التواصل االجتماعي التويتر 

واالنستغرام والفيسبوك يقدم من 
خاللها البعض استشارات وهمية ال 

أساس لها من الصحة، ويبدأ آخرون في 
إصدار بعض األحكام الفردية تعليقا على 

تصرفات الغير وكأنهم سفراء للنوايا 

احلسنة، إلى جانب بعض احلسابات التي 
تقدم لكم خلطات خاصة لتنعيم البشرة 
وأخرى ملنع تساقط الشعر في محاولة 

إلقناعك بشراء منتجاتهم املصنوعة 
يدويا والتي رمبا يكون ضررها أكثر من 

فائدتها.
واألدهى واألمر أن جتد من يقوم 

مبتابعتهم واالقتداء بهم بشكل اعمى، 
مما يؤدي إلى دفعهم للتمادي بأخطائهم 

والتعمق في إصدار الفتاوى، فنالحظ أنه 
بعد الطفرة الكبيرة في مجال استخدام 

وسائل التواصل االجتماعي من قبل 
الكثيرين أصبحنا نالحظ أن »اجلميع 

يفهم في كل شيء«، حيث أصبحت كلمة 
»ال أعلم« معيبة لدى البعض وهذا بحد 

ذاته كارثة فكرية نتعرض لها، فكلمة 
»ال اعلم« هي الكلمة الوحيدة التي من 

شأنها أن تدفعنا لطلب املعرفة والتقدم، 
وهي الكلمة الوحيدة التي ستجعلنا نعلم 

ما ال نعلم، اعتقد أن احلل في تخطي 
هذا اجلهل هو في التخلي عن كبريائنا 

السلبي الذي مينعنا من االعتراف 
بأخطائنا وبكوننا ناقصني، واالقتناع 

الكلي والتام عن عجزنا للوصول ملرحلة 
الكمال الن الكمال هلل وحده ال احد 

سواه.

مثلث.. شعب 
وحكومة وبرملان

تفلسف.. العرب

شرارة قلم

حتت الشمس

مطلق الوهيدة

مما عرفنا من سيرة األحداث منذ 
ما يربو على نصف قرن يبدو لنا 

ان هناك حال تخديري وغامض 
املفهومية للمستنفع الشامي ومن 
رك نحو  ثم تتحرك داعش او حتحُ

اجلنوب واحلوثيون نحو الشمال، 
وهنا أليس من حقنا كما هو حق اي 

مواطن في املنطقة ان يتساءل ويسأل 
االنظمة واصدقاءهم والذين سيقعون 

بني املفترسني، ماذا أعدوا جلغرافية 
االحداث التي قد تتحرك اليهم بعد 
ان سعى هؤالء األصدقاء الضعاف 

االنظمة املتفاهمة معهم والتي خدمتهم 
اقتصاديا وامنيا واستقراريا، بل 

حُكلت الثيران  البعض منهم أكلوهم كما أ

الثالثة؟ واهلل يستر على البقية من كيد 
هؤالء في هذه الظروف التي سادت 
فيها ثقافة القتل واالنفالت األمني، 

والذي نرجو أال يحدث معه ما ال 
نتوقعه وهنا ال ينفع الندم وال ينفع 

كيري دهن السيري.
يأيها األصدقاء، املثل يقول »الصديق 

من صَدقك وليس من صّدقك«، والطامة 
الكبرى ان تستجذب الى مستنقع 

الوطيس دول غير عربية وهنا سوف ال 
تكون فتنة كما يتصورها العابثون بل 
هي دمار وتدمير على اجلاني واملجني 

عليه، واملثل يقول »ان كنت ال تعلم 
فتلك مصيبة وان كنت تعلم فاملصيبة 

اعظم«. فنرجوا أال ينشغل أصحاب 

الشأن بالبورصات العاملية وتقلبات 
األسعار النفطية، فهذه ال تستقر اال 

حتت مفهومية األمن والسالم.
من اجلزائر وباكستان
شبه أحروبن إسالمية

من أنقرة إلى اليمن وعمان
حرب على األرض وجوية
وبالك ترا املنطقة يا فالن

فيها قنابل نووية
واحذر ترا همزات الشيطان

تلدغ كما تلدغ احلية
It is very serious matter

النصيحة تشترى ما تباع يا سادة، 
واملثل يقول »الباب اللي يأتي منه الريح 

سده واستريح«.

»داعش« إلى 
اجلنوب واحلوثيون 
إلى الشمال

رأي


