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استجواب العبداهلل 
في »الكونغرس«!

االستجوابات أنواع، فهناك 
استجواب إصالحي وهناك 
استجواب سياسي وهناك 

استجواب موجه.
وان كان االستجواب حقا ألي 

نائب، إال هذا ال مينع ان نعرف 
نوع اي استجواب يتم تقدميه 

ونبحث األسباب التي دفعت 
النائب الى تقدميه.

> > >
اختصارا للحديث، االستجواب 

الذي أعلن النائبان عبدالكرمي 
الكندري ورياض العدساني 

تقدميه ضد الشيخ محمد 
العبداهلل، واضح وضوح العيان 
انه استجواب سياسي بالدرجة 

األولى خاصة ان احملاور 
متباعدة األهداف بقضايا 

متفرقة غير متصلة بحدث 
معني، فهي ال تركز على شيء 

معروف للعامة او شيء واضح 
يهدف منه تقومي اعوجاج او 
إصالح خلل، بل إن محاور 

االستجواب جاءت عن أكثر من 
جهة يديرها سياسيا الوزير 
العبداهلل، فهناك محور عن 

الفتوى والتشريع ومحور عن 
ديوان اخلدمة املدنية ومحور 
ثالث عن مكتب وزير اإلعالم، 

ورابع عن األمانة العامة ملجلس 
الوزراء ومحور خامس عنوانه: 

»ليش ما تردون على أسئلة 
النواب؟«.

> > >
وألن االستجواب »تشتت« 
بني 4 جهات دون التركيز 
على قضية واحدة، فيعني 

هذا ان املستهدف هو الوزير 
شخصيا، وليس الهدف 

تقومي خلل موجود في اي 
من اجلهات التي ذكرت في 
احملاور، على األقل هذا ما 

يتضح من خالل قراءة احملاور 
اخلمسة التي نقلت إعالميا، 

رمبا في التفصيل بعد تقدمي 
االستجواب رسميا ستتضح 

األمور بعد نشره بشكل 
رسمي.

> > >
ومع هذا، فإن االستجواب 
بخطوطه العريضة، يعني 

خلق معركة سياسية حتت 
قبة البرملان ضد احلكومة، 

باستهداف وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، 

وعامة كما ان االستجواب حق 
للنائب، فانه كذلك من حقه 
افتعال معركة سياسية عبر 

استجواب او غيره، أي انه ال 
ميكن ان ننكر على النائب حقه 
الدستوري في تقدمي استجواب 
وكذلك حقه السياسي بافتعال 
معركة سياسية، هذا جزء من 

طبيعة عمله كـ »سياسي«.
> > >

وكما ان من حقنا ان نعرف 
سبب ونوع االستجواب ألي 

نائب، من حقنا ان نعرف 
سبب املعركة السياسية، ولهذا 

مبحث آخر.
> > >

هناك محاور اكثر استحقاقا 
ليتم توجيهها لوزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل، ولكن 

اختيار هذه احملاور »املتباعدة 
األطراف« بالذات وتقدميها 

بهذا الشكل، يعني ان القضية 
ليست قضية.. عنب.
> > >

االستجواب لن يكون له تأثير 
حتت قبة البرملان إال العتبارات 

عدة، أولها ان احلكومة ومنذ 
ما بعد سلسلة االستجوابات 
األخيرة متتلك أغلبية »شبه 

مطلقة« للعبور بأي وزير 
»تريد« حتى ولو مت استجوابه 
في الكونغرس، وقادرة بتلك 

األغلبية »األريحية« على 
ان تنهي االستجواب بأقل 

األضرار وحتما ستحول دون 
الوصول الى جمع تواقيع طلب 

طرح ثقة.
> > >

كما قلت االستجواب حق غير 
مشروط ألي نائب، لكن هذا ال 
يعني ان نتوقف عن حتليل ما 

بني أيدينا من وقائع. 
لن استعجل احلكم على ما 
سيؤدي إليه االستجواب، 
ولكن أعتقد - وهذا األمر 
ليست له عالقة بتأثيرات 

االستجواب - انه لن ندخل 
شهر ديسمبر إال وسنشهد 

تغييرا حكوميا أعلى من 
التدوير البسيط املتوقع.

احلرف٢٩

 @Dr_ghaziotaibi
د.غازي العتيبي

عبدالمحسن محمد الحسيني

نشهد هذه األيام تطبيقا لقرار جديد وهو البصمة 
للموظفني، واملوظفات في موعد احلضور واالنصراف، 

وقد لقي القرار جدال واسعا بني الناس، منهم مؤيد واآلخر 
معارض لكن لو توسعنا في املغزى خلف القرار لوجدنا انه 

يدخل في دائرة النظام لتأسيس قرارات تنظم العمل، وتضع 
حدا للتسيب املنتشر، وتقنن حاله التغيب دون سبب، وتزرع 
من جديد الرقابة على الذات التي فقدناها في ظل الواسطات 

واحملسوبيات في العمل، فالبصمة إيذان مبرحلة جديدة 
من االلتزام، واملسؤولية مما يعود على العمل باإلنتاجية. 

اي قرار تشهده البالد ال بد ان نكون خير من يطبقه، وأن 
ننظر لنتائجه، وال نقصر النظر فقط على صالحيته، فحني 

تضبط منبهك قبل نصف ساعة من موعد الدوام، ستجد 
ان النظام اخذ مجراه، وأن دورك اصبح يتضح فتشعر 

بأهميتك، ويثمر ذلك بنشاطك في العمل. كل قرار جديد قد 
يجد صعوبة في تطبيقه في اوله، لكن حني نتعوده سنقطف 

ثمرة ايجابياته، وسيكون فرصة خللق وعي جديد في 
االلتزام، وفكر ينير كل العقبات، والتحديات، فالقوانني لم 

تسن اال لتنظيم اجلهود، وإعطاء حق للمجتهد، ومعرفة من 
يعمل بجد من املقصر في اجلهد، فال بد ان نكون مشجعني 

ملثل هذه القرارات التي فيها رفعة، وتطوير للمؤسسات، 
وتنمية للرقابة الداخلية التي تشهد كل إجنازات النفس 
البشرية، واستمراريتها في النجاح. كلما الح برق قرار 
تطوير انقسم الناس لقسمني، قسم يطالب باإللغاء حتى 

قبل سريان القرار، وقسم آخر يظل يرقب النتائج ليقيس 
عليها قبوله أو رفضه. فكر الناس هذه األيام اصبح يعيق 
مجرى اي تطوير، وهذا غريب على وطننا الكويت، فنحن 

السباقون إلى كل فريد، ونتمتع بعقلية التطور، واالنسجام 
مع كل جديد. ال بد ان يطبق قرار البصمة على املسؤول 

الكبير كما هو على املوظف اجلديد، فااللتزام ال يقاس بعدد 
السنني، بل بقدرة االنسان على ان ميتثل امام كل قرار 
مبسؤولية والتزام، وهذا القرار ارى انه بداية لإلصالح 

واحلد من الفساد اإلداري وتنظيم اجلهود ليعرف املتسيب 
من امللتزم واملوظف املجتهد من املقصر، وال ارى لالعتراض 

اي معنى سوى ان الناس اصبحت جتد النظام قيودا، 
وتتهرب من مسؤوليتها كل يوم، فأول خطوات التطور، 

واالزدهار ان يعم االلتزام ارجاء البالد، ويأخذ مجرى 
التطبيق، واألخذ بعني االعتبار ان كل تنظيم يسهم في 

تطوير اإلنتاج، والنهوض، وتكريس فكرة املسؤولية بنطاقها 
الواسع، وحتجيم االخطاء الفردية في التغيب عن العمل، 

أو االنصراف قبل موعد انتهاء الدوام. هذا القرار فرصة، 
ونقلة نوعية في طريقة العمل، وتقييم اداء املوظف ليستحق 

املكان الذي وضع فيه، ومع هذا القرار ستبرز الكفاءات، 
وسيعطى كل ذي حق حقه. ارى ان البصمة ليست فقط 

اثبات حضور، وانصراف بل ايضا اثبات مسؤولية، والتزام، 
ووعي يعرف جيدا ما عليه ليؤديه بيديه، ويرفع من مستوى 

اإلنتاج، ويستحق اي منصب يتواله.
سأل جحا شخصا إذا أصبح الصبح خرج الناس من بيوتهم 

إلى جهات شتى، فلم ال يذهبون إلى جهة واحدة؟ 
فقال له: إمنا يذهب الناس إلى كل جهة حتى حتفظ األرض 

توازنها أما لو ذهبوا في جهة واحد فسيختل توازن األرض، 
ومتيل وتسقط.

وهذا بالضبط ما سيحصل ان لم يطبق قرار البصمة، 
سيختل توازن العمل، وسنسقط في دائرة الفساد، 

وانخفاض االنتاج. اهال بقرار البصمة سيترك بالتأكيد 
بصمة واضحة في خطى سير اإلنتاج، وتطوير مصالح 

املراجعني، واالنضباط في تخليص املعامالت.

الكل يعّول على الدور الكويتي بإيجاد احلل املناسب لتجاوز 
اخلالف بني دول اخلليج العربي، وأعرب كل املسؤولني 

السياسيني في الواليات املتحدة األميركية ودول أوروبية 
وعربية عن ثقتهم في حتركات صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد لتسوية اخلالف بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وكان آخر تصريح ألمني عام األمم املتحدة، حيث 

أعرب في رسالة بعث بها إلى صاحب السمو عن امتنانه 
وشكره العميق ملا يقوم به سموه من أجل الوفاق بني الدول 

اخلليجية وجتاوز اخلالف. من جانبه أعرب سموه عن 
مواصلته دون كلل أو ملل للعمل على عقد لقاء أخوي بني 
الدول اخلليجية للتشاور واحلوار األخوي لبحث اخلالف 

والعمل على تقريب وجهات النظر حتى تتم املصاحلة 
املرجوة بني دول اخلليج العربي.

اآلن يقع الدور على الدول اخلليجية للسعي معا لتقريب 
وجهات النظر على ان تتوقف الدول املعنية عن التصريحات 
واالنتقادات احلامية. كذلك يتوجب على دول اخلليج العربي 

التجاوب مع مساعي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي كّرس كل جهده من أجل إزالة اخلالف وتقريب 
وجهات النظر بني الدول اخلليجية.. إن شعوب دول اخلليج 
العربي تتطلع إلى جهود صاحب السمو خللق أجواء صافية 

تسودها اإلخوة واحملبة بني املسؤولني في دول اخلليج 
العربي لتعود األمور إلى سابق عهدها حتى نواصل جميعا 
دعم البرامج اخلاصة بتطوير مختلف األنشطة واملشاريع 
التنموية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.. 

اإلخوة وأهالي دول اخلليج متأثرون جدا بهذا اخلالف 
الذي يرون أنه بإمكان املسؤولني في دول اخلليج التوصل 
إلى حلول مرضية.. وفي احلقيقة إن تضامن وقوة مجلس 

التعاون اخلليجي أصبح من األهمية مبكان في ظل الظروف 
التي تشهدها دول العالم. إن عهدنا هذا هو عهد التضامن 

والتعاون وإن مجلس التعاون اخلليجي برهن في السنوات 
السابقة على متانة التعاون ووحدة دول اخلليج العربي، البد 

أن نحافظ على هذه املتانة حتى يواصل مجلس التعاون 
مسيرته من أجل النهوض بدول اخلليج العربية في شتى 

النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
 إن استمرار اخلالف سيضعف متاسك دول مجلس 

التعاون اخلليجي.. لذا البد أن يلتقي القادة اخلليجيون 
وفي جو يسوده احملبة واإلخاء والتعاون حتى يتم إزالة 
اخلالف ونضمن استمرار ووحدة مسيرة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأرجو أن يكون حرصهم كحرص صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد الذي كرس كل جهده من اجل احلفاظ 
على ترابط وتعاون أعضاء مجلس التعاون اخلليجي.

واهلل املوفق.

على قائمة
احلضور واالنصراف
 فكر جديد لاللتزام

الدور الكويتي
في أزمة 

اخلالف اخلليجي

جدران ورقية

املوقف السياسي

كثير من الناس يعتمد على نقل األخبار 
والصور للبحث عن دور له في املجتمع من 

أجل أن يقال عنه إنه »شخص مهم«، حتى لو 
كانت تلك األخبار غير حقيقية أو أنها مفبركة 

ودون التأكد من حقيقتها ومصدرها، وهذا أمر 
خطير جدا يجب أن يُحاسب عليه من يقوم 

بتلك األمور.
جميع من يقوم بنقل تلك املعلومات املغلوطة أو 
املفبركة يعتمدون على مقولة »ناقل الكفر ليس 
بكافر«، وهي مقولة ال يُعرف قائلها، وأعتقد أن 

قائلها شخص تورط بنقل كفر، فبرر لنفسه 
تلك اجلملة التي كشفت أنه شخص إمعة يردد 

ما يسمع دون أن يكون لعقله أي دور للفهم.
األمر اخلطير في نقل الكفر ليس الكفر نفسه، 

لكن الناقل هو األخطر على مجتمعه ألنه نقلها، 
وقد يصدقه أشخاص كثيرون ويعمم ذلك 

الكفر في املجتمع، فحني تشيع بينهم معلومة 
غير صحيحة أو صورة مفبركة ال يوجد لها 

دليل حقيقي، فأنت كافر كمن أوهمك بها، فال 
فرق بينكما.

لقد انتشرت بني الناس فكرة البحث عن 
الشهرة، من خالل نقل اإلشاعات واألخبار 

والصور الكاذبة، ولو كنت مكان رئيس 
احلكومة ألمرت أي جهة حكومية بأن تتأكد من 

تلك األخبار والصور ويعاجلوها فورا.
وفي نفس الوقت، ألمرت بأن تالحق اجلهات 
الرسمية كل من يبث مقطعا مفبركا أو إشاعة 

غير حقيقية ومحاسبته قانونيا، من أجل 

القضاء على من يريد ابتزاز تلك اجلهات، فقد 
استمرأ البعض مثل تلك األمور، ألنها أصبحت 
مصدر رزق له، وصدق من قال »الناس تخاف 
وما تستحي«، وقيل قبل ذلك »من أمن العقوبة 

أساء األدب«.
فمحاربة الكفر مسألة مجتمعية مشتركة 
تشمل اجلميع، وعلى احلكومة أن تقضي 

على كفار الـ »فوتو شوب« أوال، أما األفراد 
الذين يعانون من الكفار وناقلي الكفر فإنهم 

سيرتاحون من الكفار، وسينتهون فور 
شعورهم بأن الدولة ستالحقهم قضائيا.

أدام اهلل الذين يتأكدون من املعلومات قبل 
نقلها، وال دام أي كافر نقل لنا كفرا وهو يعلم 

عنه وعن كفر قائله.

6 أكتوبر 1973م تاريخ يكرره التاريخ الشامخ 
باسم أمة العرب وعاملنا اإلسالمي منذ القرن 

املاضي، حترك عبره أبطال الكنانة، قادة 
ومقاتلني ليعيدوا لألمة كرامتها وسمعتها، 

كما خططوه لها بعزمية املنتج وبعد الهزمية 
ليثبتوا لذلك العمالق الشامخ قائدهم 

وزعيمهم وبطل صمودهم بحرب االستنزاف 
وإقالق راحة، حربة العدوان للمحتلني 

أراضيهم، ومن يدعمهم بظلمهم للحروب 
السابقة وتدنيس التراب العربي بكل زوايا 

خارطة العالم العربي، بالتحديد حول حدود 
ارض اجلدود فلسطني الصامدة إن للباطل 

جولة، وللحق بانتصاراته جوالت مهما 
تباعدت السنوات بعد وفاة مهندس ومتابع 

ومصمم انتصاراتهم جمال عبدالناصر، 
ورفيق دربه الرئيس محمد أنور السادات 

وفرسان العسكرية املصرية الوفية حوله 
أحمد اسماعيل، محمد فوزي، سعد الدين 
الشاذلي، عبداملنعم رياض وحسني مبارك 
وكوكبة فرسان خنادق الكرامة العسكرية 

املصرية، كما عاهدوا اهلل سبحانه وقادتهم 
املخلصني، انهم يعبرون قناة املستحيل 

لبلوغ ضفة االنتظار التاريخي، العسكري 
العربي املصري بال تقاعس وال خيانات 

أجنبية أو عربية تكملها جهود اخوة العروبة 
لألوطان العربية، خليجية، وعربية، عاهدوا 
اهلل، وهدي كتابه بذلك االنتصار كما حصل 

وصار عنوانا لذلك الزمان وامتداد تلك 
األزمان، كما رددها لهم الزعيم اخلالد بوخالد 

عبدالناصر: »ما أخذ بالقوة، ال يسترد إال 
بالقوة، العربية األبية(، وهكذا كان، ليعود 
ملعلوماتها أجيالنا احلالية بالقوقل وغيره 

ليحكي لهم أسطورتهم العربية اإلسالمية، 
كما هو عهد، خالد بن الوليد، وصالح الدين 
األيوبي، وأبطال أمتنا املجيدة اسما ورسما 

بالصوت والصورة، كما هدانا لها، نبينا 
احلكيم وتاج رؤوس األولني واآلخرين بأن 

أمتكم أمة واحدة، يؤكدها كتاب اهلل سبحانه 
والكتب السماوية السابقة لنا بأن كلمة اهلل 

هي العليا مهما تفوق طغيان فتنة هذا الزمان 
وضرب أبناءه فيما بينهم بها، كما يحصل 

اآلن، بال طائرة عسكرية، وال مدفع، وال 
رشاش، وال قنبلة أو الغام، بل ما بني املسلم 
وأخيه، والعربي وأخيه، بأسلحة فتنة الدمار 

الشامل!! ولكن، تبقى اإلرادة رمزا للطاعة 
والعبادة، يا أمة الكتاب احلكيم، وأخوة رب 

السماء وانتصارات العاشر من رمضان 1973 
والسادس من أكتوبر لكل ذلك عنوان.

أنور شاؤول شاعر وأديب عراقي يهودي، من 
مواليد احللة عام 1904، كان ضمن اليهود الذين 

تسلط عليهم صدام حسني عندما كان نائبا 
للرئيس أحمد حسن البكر في سبعينيات القرن 
املاضي، وحتت تأثير املد الناصري الذي اجتاح 
املنطقة آنذاك، مت إيداع شاؤول وبقية العراقيني 

اليهود السجن، ال لشيء، سوى أنهم يهود، 
في سيناريو تكرر في معظم الدول العربية في 

تلك الفترة مع األسف. وال أفهم اآلن ملاذا مت 
طردهم ونفيهم إلى الكيان الصهيوني احملتل 

)إسرائيل(؟!
> > >

في السجن، كتب الشاعر أنور شاؤول قصيدة 
مؤثرة أرسلها لوزير الداخلية العراقي آنذاك 

صالح عماش، والذي تأثر بها كثيرا وساعده ومت 
بالفعل اخراجه من احلبس ثم أجبر على الهجرة 

إلى إسرائيل بعدها بأيام.. يقول شاؤول:
إن كنت من موسى قبست عقيدتي 

فأنا املقيم بظل دين محمد
وسماحة اإلسالم كانت موئلي

وبالغة القرآن كانت موردي
ما نال من حبي ألمة أحمد 

كوني على دين الكليم تعبدي
سأظل ذياك السموأل في الوفا
أسعدت في بغداد أم لم أسعد
> > >

اآلن.. ملاذا أجبر املواطنون اليهود في بلداننا 

العربية على الرحيل إلى الكيان الصهيوني 
احملتل؟ كانوا مواطنني عاديني لم يصدر منهم 

أي جرم أو خيانة. واليهودية دين سماوي مثلها 
مثل املسيحية، فلماذا لم يجر مع اليهود من 

التسامح مثلما جرى مع املسيحيني؟! أيضا ال 
أفهم هذا، إال على أنه جزء من العبث والفوضى 

التي سادت تلك الفترة، وهي فترة انتقال من 
كيانات محتلة إلى دول مستقلة تبحث لنفسها 
عن موطئ قدم وحتاول تأسيس نفسها وتقيم 

أركانها.
> > >

لم تفعل املغرب وال تونس وال اليمن ما فعلته 
بقية الدول العربية مع مواطنيها اليهود، فإذا 

تأملنا في دور هؤالء املواطنني في بلدانهم 
إلى اليوم، جند أنهم مواطنون عاديون لم 

يضروا أوطانهم بشيء، وبالتالي نستطيع أن 
نحكم على عمليات الترحيل القسري التي 
متت ضد املواطنني اليهود في بلداننا بأنها 

عمليات همجية وتطهير عرقي واضح، وخطأ 
استراتيجي بالتأكيد، حيث ان هؤالء املواطنني 

حتولوا من خدمة أوطانهم إلى خدمة الكيان 
الصهيوني احملتل بعد أن احتضنهم وأصبحوا 

مواطنني لدى هذا الكيان.
> > >

كنت في لندن العام املاضي، وقرأت هناك كتاب 
»أعالم اليهود في العراق احلديث« ملؤلفه مير 

بصري، الذي كان رئيسا للطائفة املوسوية في 

العراق قبل أن يطرد هو اآلخر. والكتاب يضم 
أكثر من مائة شخصية عراقية يهودية من 

الشخصيات العامة، في الفكر واألدب والسياسة 
ومن رجال الدين. يستعرض في الكتاب 

سيرة كل منهم، وتاريخ أسرته وجهودهم 
ومساهماتهم الوطنية. يكفي أن نعرف أن 

أول وزير للمالية في أول حكومة عراقية كان 
ساسون حسقيل الذي شغل املنصب عام 1920، 
والذي يؤكد مؤرخو العراق على نزاهته ودوره 

الوطني الكبير. واملرء يشعر بالغصة واأللم 
حني يراجع هذا التاريخ امللطخ بالدماء واملظالم 

والتخبط في التعامل مع البشر.
> > >

وال أسوأ من طرد املواطنون اليهود من 
أوطانهم وتهجيرهم قسرا إلى بالد ال يعرفونها 

وال ينتمون إليها، إال محاولة اقتالع ذكراهم 
وتاريخهم الوطني أيضا.. ففي »األعمال الكاملة« 

للشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي، 
أزيلت كل القصائد التي ميتدح فيها مواطنيه 
اليهود، ومنها رثاؤه للوزير ساسون حسقيل 
وكذلك للمحسن الكرمي مناحيم دانيال، الذي 

بنى على نفقته اخلاصة دارا حديثة للميتم 
اإلسالمي عام 1928، وفيه قال الرصافي:

شاد ابن دانيال الكرمي لذا البنا 
باملــال بأبي األيتــام كل الثناء

رجل علمنا اليوم من إحســانه 
ان ليس لإلحسان دين في الدنى

saad.almotish@hotmail.com

bodalal@me.com
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نظرات

ارتبط الرداء األبيض مبهنة الطب ومالئكة 
الرحمة، حيث إن اللون األبيض يعني 
النقاء والعطاء املتجرد وارتبط أيضا 

باحلكمة، فقد كان الطبيب قدميا يسمى 
حكيما وكانت له منزلة اجتماعية متميزة 

في املجتمع ليست بسبب ثروته أو وجاهة 
منصبه ولكن بسبب دوره في املجتمع 

وتعامله الراقي مع املرضى وذويهم. وقد 
تتناقل مواقع التواصل االجتماعي بني فترة 

وأخرى صور بعض األطباء بدون الرداء 
األبيض ويبدو أن خلعهم للرداء األبيض 

قد ترتب عليه تخليهم عن دور احلكيم في 
التعامل مع املرضى، وهذا يعتبر مؤشرا إلى 

أن مهنة الطب أصبحت حتتاج إلى تدخل 
طبي أخالقي ليعيدها إلى سابق عهدها 

من احلكمة ويعيد لها احترامها وتقديرها 
من جانب املجتمع. وأتذكر عندما كنت 

أدرس في كلية الطب فقد كانت اإلرشادات 

صارمة من أعضاء هيئة التدريس حيث 
مت التأكيد على ضرورة أن تكون مالبس 

الطبيب والطبيبة محتشمة وتدعو لالحترام 
وعدم لبس اجلينز للجنسني مع ضرورة 

االلتزام بالرداء األبيض وهو رمز املهنة. أما 
عن حقوق املرضى باالحترام واالستماع 

إليهم والتواصل اإلنساني معهم فقد 
كان أحد أهم معايير اجتياز النجاح في 
االمتحانات، وكم من زميل أو زميلة لم 
ينجح في االمتحان لفشله في اجلانب 

األخالقي الحترام املرضى عند فحصهم 
أمام جلنة االمتحان بالرغم من املعلومات 
الغزيرة وصواب التشخيص ألن الطبيب 
يجب أن يكون منوذجا إنسانيا راقيا أمام 
املرضى وأمام املجتمع. وقد يكون احلل 

املناسب يكمن في تبني كلية الطب ووزارة 
الصحة واجلمعية الطبية الكويتية لبرنامج 
تدريبي كامل لتأهيل األطباء قبل السماح 

لهم مبزاولة املهنة في الكويت وتعريفهم 
بحقوق املريض وفي مقدمتها احلق في 

تلقي املريض االحترام الكامل من مقدمي 
اخلدمة، كما يجب التشديد على أهمية 

االلتزام بالزي الرسمي احملتشم لألطباء 
من اجلنسني ومن ال يلتزم بالرداء األبيض 

فاألنسب له أال ميارس املهنة وكذلك فإن 
ارتداء اجلينز واملالبس الضيقة وغير 

الالئقة ال يليق بكرامة املهنة واملنتسبني 
إليها، وفي حالة مخالفة لوائح أخالقيات 
املهنة أو التعدي على حقوق املرضى فال 
بد من تطبيق العقوبات املناسبة إلعادة 

الثقة باخلدمات الصحية من خالل العودة 
إلى الرداء األبيض بكل ما يحمله من قيم 
ومبادئ أصيلة مبهنة الطب والتي يجب 
أال تتأثر بالديانة أو اجلنس أو اجلنسية 
أو املستوى االجتماعي سواء لألطباء أو 

املرضى.

د. هند الشومر

هل خلع 
األطباء رداءهم 
األبيض؟

ألم وأمل


