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 نداء للمسؤولني.. 
أوقفوا هذه الكارثة

مع مطلع األلفية الثالثة أطلت علينا 
ظاهرة انتشار حوادث السير 

وبالتحديد في السنوات العشر 
األخيرة، حيث عانت الكويت من 
هذه الظاهرة التي ال نبرئ طرفا 

منها، فهي مسؤولية مشتركة قطعا 
بني احلكومة والسائقني، ولكن وفي 

اعتقادي أن مسؤولية احلكومة 
أكبر بحكم املسؤولية العامة، حيث 
غياب املنهجية والتخطيط بالشكل 
األمثل وكذلك الدور الروتيني في 

التوعية وكأن التوعية احلقيقية 
عبء والتزام غير مرغوب فيه 

واكتفت احلكومة بالتعامل فقط مع 
احلوادث بعد حدوثها وليس مبنع 
أسبابها، واحلقيقة أنا أتعجب من 

غياب استراتيجية حقيقية للسالمة 
املرورية وخاصة بعد اعتماد مجلس 

الوزراء بقرار 1410 لإلستراتيجية 
الوطنية للمرور )2011-2020( والتي 

مت تنفيذ القليل من أهدافها!! 
وملاذا ال تتم االستعانة بخبراء أجانب 

لوضع استراتيجية ألكثر من عشر 
سنوات قادمة بدال من إهدار املال 
العام داخليا وخارجيا في أمور ال 
مجال لذكرها ألن الغضب واحلزن 

يكمنان دائما في التفاصيل لألسف!!.. 
واحلقيقة اننا ال ننكر أن شبكة الطرق 

في الكويت جيدة ولكنها لم تتوسع 
ولم تتطور مبا يتناسب مع ازدياد 

عدد السكان من املواطنني والوافدين 
وبالتالي تضاعف عدد املركبات 

مبختلف أنواعها.
فالزيادة السكانية أعلى وتيرة 

من مستوى التطوير والتوسعة، 
ويكفي أن نعلم أن الكويت عام 
2014 احتلت املركز الثالث عامليا 

في معدل احلوادث املرورية والتي 
يقدر ضحاياها مبا يزيد على 450 
حالة وفاة سنويا أكثرهم من فئة 
الشباب!! باإلضافة إلى اخلسائر 

املادية التي تبلغ 3% من الناجت 
احمللي!! أي اننا أمام خسائر في 

الثروة البشرية واملادية وال نتحرك 
مبا يناسب هذه األزمة احلقيقية التي 

تهدد أرواحنا جميعا بال تفرقة!!
لقد قضت إحدى هذه احلوادث 

اللعينة على أسرة كاملة األسبوع 
املاضي، حيث احترقت سيارة وافد 

مصري وفيها زوجته وطفليه وفارق 
هو احلياة بعدهم ببضعة أيام، 

وقد مررت شخصيا بتجربة أليمة 
عندما فقدت وحيدي وفلذة كبدي 
في حادث سير وأشعر مبا يشعر 
به كل من فقد أحباءه في حلظات، 

فنحن ال منلك إال أن نرضى بقضاء 
اهلل وقدره ولكن هذا ال يعفينا من 

محاسبة املقصرين واملتقاعسني من 
أداء واجباتهم حفاظا على أرواحنا، 

وعلى مجلس األمة أن يضع هذه 
القضية في مقدمة أولوياته حتى 

يتوقف نزيف دماء الضحايا ودموع 
أحبائهم وذويهم.

أما اإلخوة املتهورون واملستهترون 
من قائدي املركبات فيجب تغليظ 

العقوبة عليهم وخاصة هؤالء الذين 
يقومون بكسر اإلشارات الضوئية 

وكذلك مستخدمو الهواتف للدخول 
على مواقع التواصل االجتماعي 

والذين يعبثون في املذياع أو 
الكاسيت وال ينتبهون للطريق 

ويتسببون في هذه الكوارث.
في الدول املتقدمة العديد من 

األفكار والتجارب التي يتم تطبيقها 
وتطويرها باستمرار حفاظا على 

األرواح، وقد قرأت عن فكرة أرجو 
أن نستوردها وقد مت تطبيقها في 

اليابان وبريطانيا وهي صندوق 
أسود في كل سيارة تتم مراجعته 

بواسطة إدارة املرور أثناء الفحص 
لتجديد رخصة املركبة ملعرفة 

السرعات التي جتاوزها قائد املركبة 
ومن ثم تغليظ العقوبة بشكل رادع، 

كذلك أيضا االهتمام بالنقل العام 
وتطويره، حيث إن منطقة اخلليج 
تعتبر أقل مناطق العالم استخداما 
لوسائل النقل العامة بعكس بعض 

الدول املتقدمة التي تصل نسبة 
مستخدمي النقل العام ألكثر من %25 

وهو معدل ممتاز لتقليل احلوادث 
وزيادة االنسيابية املرورية وتخفيف 

الزحام.
نرجو ونأمل أن يجد حديثنا هذا 
آذانا صاغية من أصحاب احلس 

الوطني العالي الذين ال يبخلون على 
وطنهم بأي جهد كل في موقعه وأن 
تصبح هذه القضية قضيتنا جميعا 

وحتديا حقيقيا للمرحلة املقبلة 
وخاصة فيما يتعلق مبشروعنا 

الوطني رؤية 2035 والذي يرتكز 
باألساس على الثروة البشرية 
وجودة البنية التحتية وشبكة 

الطرق وفوق كل ذلك الروح الوطنية 
والرغبة في اخلدمة العامة ملستقبل 
وطننا احلبيب، نسأل اهلل السالمة 

والتوفيق والسداد والرشاد.

@ghunaimalzu3by

Q8naifQ8@gmail.com

م.غنيم الزعبي

نايف الجاسمي الظفيري

د.عبدالرحمن عادل العيسى

تسامى على وطأة السنين وتجاوز 
ثقل العمر وذهب في رحلة بعيدة 
إلى الصين العظيمة لينجز معها 
االتفاقيات االقتصادية العمالقة 

التي ستجعل حلم طريق الحرير 
واقعا يراه بإذن اهلل جيلنا واألجيال 

القادمة.
إنه صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد الجابر الصباح، 
حفظه اهلل ورعاه، أمير اإلنجازات 
والمشاريع العمالقة التي تمت في 

عهده الميمون.
كل هذا فقط بعد اتفاقية مع بريطانيا 

العظمى لتحصين أمن الكويت 
بالتحالف مع حليف قديم وقوي.

وقبل أقل من أسبوع افتتح سموه 
مدينة الجهراء الطبية بأبراجها 

الجميلة والرائعة والتي تم بناؤها 
بوقت قياسي بناء على تعليمات 

سموه حفظه اهلل ورعاه المباشرة.
هذا هو يا سادة عهد صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعاه عهد اإلنجازات العمالقة 
ليست فقط بالمباني الشامخة بل 

أيضا على مستوى خدمة اإلنسان 
الكويتي فكلنا نتذكر بكل فخر 

واعتزاز المكرمة األميرية التي أمر 
بها سموه بصرف 1000 دينار لكل 

مواطن كويتي يتنفس على هذه 
األرض الطيبة، سواء كان عمره يوما 

واحدا أو ثمانين عاما، في سابقة لم 
تحدث في تاريخ العالم كله.

ومن المستحيل نسيان قانون 
المعاقين الجديد الذي أمر به 

سموه، حفظه اهلل، الذي بسببه 
أصبح المعاق الكويتي ووالداه بل 
وأهله مؤهلين لمميزات ومكافآت 

وظيفية ال تجدها في كل أنحاء الكرة 
األرضية.

نقطة أخيرة: نحبك يا سمو األمير، 
وفخورون بكل إنجازاتك التي 

سننقلها ألجيالنا القادمة عن أمير 
حكيم حفظ وطنه في عز العواصف 

اإلقليمية وأعز شعبه ورفع من 
شأنه.

عندما كنا صغارا كنا نحب أن نتابع 
السيرك وكان يبهرنا كثيرا مبا يقدم 
فيه من فقرات مذهلة لنا، مع وجود 

الكثير من األمور التي لم نتعود 
عليها وعلى وجودها سابقا.. فنبقى 

متابعني للعرض العام بكل شغف 
مبهورين مبا يقدم لنا من البداية إلى 

النهاية.
بعد التصدعات التي عانى منها البيت 

اخلليجي، دخل بني شقوق جدرانه 
الكثير من معاول الهدم برضى 

بعض سكان ذلك البيت لألسف، 
وأصبح األغلب منهم يستقدم من 

يساهم في تفكيك وتكسير جدران 
ذلك البيت وهذا ما هو ظاهر للعيان 

على املستوى احمللي واإلقليمي 
والدولي، ويظهر للعيان انتداب 
الكثير من األقزام واألرجوزات 

اإلعالمية للمساهمة في احلشد 
اإلعالمي على املالك اآلخرين وقد 

استفاد من هذا الفتات الكثير منهم 
ماليا لدرجة أن بعضهم نسي انه 

من كان يعلمنا الورع والتقوى 
ودهن العود املوسيقي، وأنا ال ألوم 
هؤالء الصغار وأصدقاءهم بل ألوم 

من طمعهم واعتقد أنهم مؤثرون 
في املجتمع، واملشكلة عدم إدراكه 

أنهم على العكس مما يعتقد، فهم ال 
يزيدون من يدافعون عنه إال كرها 

وحنقا من قبل الناس بل يصل احلد 
في بعض األحيان الى أن يشيطن 

ويشكك في مصداقية كل أمر يدافع 
عنه أولئك الصغار، وهم كثر ومنهم 
املدعي واألفاك والنصاب و»اخلبل« 
واألمر بالنسبة للكل مكشوف جدا 

وال أسهل من تصنيفهم إلى فريقني 

ال أكثر فهناك »خبول« في كل 
فريق، ومن باب أولى أن جتندوا 

أبناءكم للدفاع عنكم وعن قضيتكم 
ال أن تستقدموا هؤالء املرتزقة 

فمن يجلب باملال يبيعك باملال، وإن 
كنتم على ثقة من قضيتكم ومن 
عدلها فال حاجة لكم بهؤالء، وإن 

كنتم تعلمون أنكم على خطأ وأنكم 
معتدون على غيركم فلن يزيد هؤالء 

األمر عليكم إال سوءا، أي إنكم في 
احلالتني خاسرون من التعاقد مع 
أهل هذا السيرك الهزيل واملترهل 

فكريا، فالسيرك وحيوانات السيرك 
وأرجوزات السيرك ما عادت تبهرنا 

أو جتذبنا ملا يقدم إال إذا كنتم 
تقدمون مادتكم اإلعالمية والسياسية 

ملستوى عمري معني أو مستوى 
إنساني معني.

هذا المقال ليس إعالنا مدفوع 
األجر، تستطيع أن تقول انه شكوى 

للجهات المسؤولة والمختصين 
بهذه األعمال، منذ أن كنت صغيرا 

ونحن نفرح عند قدوم عربة اآليس 
كريم وصاحبها الذي يسير على 
عجلة صغيرة ويصرخ )بريييد( 

بأعلى صوته، يا لفرحتنا، نتراكض 
حول عربته الصغيرة كل منا يحمل 
بعض القطع الفضية الصغيرة بين 
يديه ليشتري ما طاب له وصاحبنا 
على رأسنا يراقب ويبتسم، ليكمل 
بعدها المسير بين شوارع منطقتنا 

الضيقة وهو ينادي بين البيوت، 
حتى مغيب الشمس تأتي سيارة 

كبيرة لتحمل صاحبنا وعربته على 
متنها ويختفي، وال ندري إلى أين 

ومتى يظهر بعدها.
كنا صغارا، لم نكن نعي معاناة 

هذا الوافد العربي في شوارعنا 
الحارة، ولكن بدأ الوعي يتسلل إلى 
أدمغتنا سنة بعد سنة، أما آن أوان 

هذا التعذيب ان ينتهي، أيها السادة 
أصحاب شركات اآليس كريم أثابكم 

اهلل، درجة الحرارة في صيفنا في 
عز الظهر تتراوح بين الخمسين 

والستين بال مبالغة، وصاحبنا هذا 
بمظلة صغيرة على قارعة الطريق 

وقد )احتقن( الوجه واحترقت 
المالمح من شدة الحر، أيها السادة 
المسؤولون في تلك الشركات هل 

جرب أحدكم أن يقف في ذلك الحر 
مدة نصف ساعة، نصف ساعة 

فقط، كيف بصاحبنا هذا وهو يعاني 
من شدة الحر كل يوم وطوال أيام 

األسبوع، هل هذا من العدل هل هذا 
من اإلحسان؟ ألم يسمع السادة 

المسؤولون بسيارات اآليس كريم 

الصغيرة ice cream truck تلك التي 
نشاهدها في أوروبا عند سفرنا الى 
هناك، وهذه ال تكلف شيئا، واعتقد 

انها ستكون حال )آدميا( أفضل بكثير 
من التعذيب تحت هذا السعير.

نداء أيضا موجه إلى المسؤولين 
في البلدية ووزارة التجارة، هل 

يرضيكم هذا األمر؟ هل يعقل 
ونحن في القرن الواحد والعشرين 
أال يكون هناك وسيلة لبيع اآليس 

كريم سواء بالبقاء في هذا الحر 
طوال اليوم؟ كل يوم؟ لفتة إنسانية 
منكم بارك اهلل فيكم والعشم فيكم 

كبير، ربي يعلم أني ال املك لهم 
سوى قلمي وهذه المساحة المقررة 

لي للكتابة عسى أن يقرأها احدهم 
فيستفيد ويفيد هؤالء المساكين بها 
أيضا، أسف على اإلطالة ولكم جزيل 

الشكر والسالم.

 سمو األمير 
سمو اإلجنازات

»خبول« السيرك 
املترهل

عربات اآليس 
كرمي

في الصميم

مسار حر

كالم من القلب

عندنا: القاضي اجلعفري، ادارة الوقف اجلعفري، 
املقبرة اجلعفرية، املدرسة اجلعفرية، وفي مجلس 

األمة مشروع قانون األحوال الشخصية اجلعفرية..
الخ.

ملاذا أخذت مسماها بالذات من اإلمام جعفر الصادق 
گ )83- 148هـ(، وليس من غيره، رغم انه اإلمام 

السادس في سلسلة األئمة االثني عشر من أهل البيت 
النبوي الشريف؟

أوال - من اخلطأ تصور أن العقيدة اإلمامية بدأت 
بالظهور في عهد اإلمام جعفر گ، والصحيح أنها 

كانت مالزمة مع العهد النبوي، لكن مصطلح املسمى 
ظهر فيما بعد. 

ثانيا - عاش اإلمام جعفر گ في بداية أفول الدولة 
األموية ثم سقوطها، ومع بداية قيام الدولة العباسية 

والتي كانت تتستر حتت الدفاع عن أهل البيت عليهم 
السالم، قبل أن تفتك بأتباعهم. هذا الظرف االستثنائي 

وفر لإلمام جعفر گ فرص التحرك التوعوي 
والفقهي والسياسي، ومقارعة التيارات اإلحلادية، 

وأفكار الزندقة والغلو والفساد، املتسرب من 
حضارات وثقافات الشعوب األخرى. كما عمل على 
النهضة العلمية في ميادين الطب والفلك والكيمياء 
والفيزياء والرياضيات وغيرها. فكانت ان شاعت 

مدرسته حتى سميت بجامعة اإلمام جعفر الصادق 
گ، في املسجد النبوي الشريف، فكان يرتادها 

مئات الطلبة، ومنهم فقهاء املذاهب اإلسالمية. 
فأحدهم يقول »أدركت في هذا املسجد تسعمائة شيخ 

كل يقول حدثني جعفر بن محمد«. ويقول الشيخ 
األزهري محمد أبو زهرة رحمه اهلل في كتابه »اإلمام 

الصادق«: »كان ابو حنيفة يروي عنه ويراه اعلم 
الناس باختالف الناس وأوسع الفقهاء إحاطة. وكان 
اإلمام مالك يختلف إليه دارسا راويا، وكان له فضل 

األستاذية..«.
وسئل ابو حنيفة عن أفقه من رأى فقال »جعفر بن 

محمد«. وهذا مالك بن أنس يقول »..ما رأت عني وال 
سمعت إذن وال خطر على قلب بشر أفضل من جعفر 
الصادق..« وروى عنه كذلك احمد بن حنبل والشافعي 

وغيرهم. 
ولم تكن العالقة بني اإلمام جعفر گ وبني هؤالء 

الفقهاء اال عالقة االستاذ وتلميذه من االحترام 
املتبادل والود والتعاون للحفاظ على مصالح االسالم 

واملسلمني. وما نلمسه اآلن من بعض التعصب 
واالحتقان بني بعض اتباع هذه املذاهب اإلسالمية، هو 

خروج عن أصل سيرة أولئك الفقهاء األمجاد.

عندما كنت أقوم بإعداد تقرير الكويت للمنظمات 
الدولية عن التقدم في تطبيق اخلطط واالستراتيجيات 

املتعلقة بالوقاية والتصدي لإليدز ضمن االلتزام 
بأهداف األلفية الثالثة من خالل موقعي كمستشار 

وطني للوقاية والتصدي لإليدز أمام املنظمات الدولية 
فقد كان من أهم التحديات في إعداد التقارير الوطنية 

احلصول على املعلومات الدقيقة وحساب املؤشرات 
املطلوبة للمنظمات الدولية، وعلى الرغم من اإلمكانات 

الكبيرة املتاحة لدينا في مجال املعلومات الصحية 
وكثرة املوظفني والعاملني في هذا املجال إال أن 

احلصول على املعلومات الدقيقة وحساب املؤشرات 
املطلوبة كانا يستغرقان الكثير من الوقت واجلهد لعدم 

وجود ربط بني مصادر املعلومات والبيانات وتبعثر 
وتفكك منظومة املعلومات الصحية وعدم القدرة على 
إتاحة املؤشرات املطلوبة في الوقت املناسب وألسباب 

عديدة ال أحب أن أخوض فيها اآلن، ولكن أجد من 
األمانة أن أطرح موضوع واقع املعلومات الصحية 

بوزارة الصحة اآلن وضرورة إجراء تقييم شامل بني 
الواقع وما نتطلع إليه وحتديد أولويات وخطط عمل 

تواكب التطلعات والطموحات وحتى تكون اخلطط 
والبرامج املتعلقة بالصحة مستندة الى إحصائيات 

دقيقة تساعد متخذي القرار وواضعي اخلطط 
والبرامج وتتيح الفرصة للمتابعة بأسلوب علمي 

ومن دون أي اعتذارات أو اجتهادات أو حجج واهية 
بأن الرقم أو املؤشر غير متاح»NA«ومن ثم تضطر 
املنظمات الدولية الى أن تشير إلى أن الرقم اخلاص 
بالكويت NA أو غير متاح أو يترك املربع خاليا أمام 

الكويت ببعض جداول املعلومات الصحية للمقارنة بني 
الدول.

وأعتقد أن لدينا اإلمكانات الالزمة للتميز في مجال 
املعلومات الصحية والقدرة على إعداد وحتليل 

املؤشرات وإتاحتها في الوقت املناسب لو مت وضع 
املعلومات الصحية كأولوية رئيسية لوزارة الصحة بل 
الدولة بأكملها حتى ال نتوارى خجال من أنفسنا عند 
قصور نظام املعلومات الصحية عن تزوير متخذي 

القرار وواضعي اخلطط باملعلومات الدقيقة في الوقت 
املناسب وليس بعد عدة سنوات فال عذر لدينا في أي 

خلل بنظام املعلومات الصحية وإدارتها مبهنية وكفاءة 
دون اعتذارات أو مجامالت.

وتقع على وزارة الصحة مسؤوليات كبيرة إلعداد 
املؤشرات الالزمة ملتابعة الغايات واألهداف العاملية 
للتنمية املستدامة ذات العالقة بالصحة وحتى عام 

2030، وهو حتد كبير يتطلب تطويرا شامال مبنظومة 
املعلومات الصحية ونفض الغبار املتراكم عليها لتحتل 

الكويت مركزا متميزا باإلجنازات في جميع املجاالت.

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

د.هند الشومر
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صالح الساير
يقولون في األمثال »من ال رأي له 

رأسه كمقبض الباب يديره من يشاء« 
وهذه حالة تاعسة بائسة خبرتها 

مجتمعاتنا العربية التي عرفت تقليد 
املجتمعات األخرى رغم اختالف 

ظروفنا عن اآلخرين. وأعرف 
روايات طريفة ال أجزم مبدى دقة 

بعضها عن حكايات التقليد ومحاكاة 
اآلخرين. وأذكر، على سبيل املثال، 

جتربة املاركسيني في اليمن اجلنوبي 
عندما تسلموا احلكم وكان لزاما 

عليهم حتويل الدولة »الفقيرة« إلى 
النظام االشتراكي. فقرروا تطبيق 
التأميم في بالد خاوية ال أنشطة 
كبيرة فيها للقطاع اخلاص مثل 

املصانع والشركات فلم جتد احلكومة 
»الثورية« سوى قوارب صيادي 

السمك الفقراء لتأميمها!
> > >

عرفنا التقليد وتقمص أدوار 
اآلخرين. فكلما أمطرت السماء 

في موسكو كان الشيوعيني العرب 
يرفعون املظلة في بيروت أو 

بغداد، وكلما غضب عبدالناصر من 
احلكومة البريطانية كان الناصريون 

في الكويت يقودون املظاهرات 
املنددة باإلجنليز الذين حموا بالدهم 

من عبدالكرمي قاسم! ذلك ان كل 
الهويات صاحلة الستعمال الشخص 

الذي ال ميلك هويته اخلاصة. فاألكتع 
صاحب اليد املقطوعة الذي ليس 

له أصابع ميكنه الزعم بأنه صاحب 
البصمة. واجلماعات الهشة العاجزة 

عن حتديد وجهتها تتحرك مثل 
الرخويات في البحر حني تتحكم بها 

التيارات املائية. فتارة تنتشر بيننا 
قبعة جيفارا، وتارة أخرى عباءة 
اخلميني ثم عمامة الطالبان لزوم 

»احلفالت الفكرية التنكرية«.
> > >

ومؤخرا مبناسبة فوز الرئيس رجب 
طيب اردوغان في االنتخابات الرئاسية 

في جمهورية تركيا لم نكتف برفع 
شعار حزب الرئيس »العدالة والتنمية« 

بل توغلنا في التاريخ االجتماعي 
التركي ورفع بعض املتحمسني شعار 

قبيلة »كاي« وهي قبيلة تركمانية 
قدمت من آسيا الوسطى إلى هضبة 

األناضول وخرج منها فاحت عسكري 
يدعى »ارطغرل« عمل في خدمة الدولة 

السلجوقية، ومن ابنائه »عثمان« 
مؤسس االمبراطورية العثمانية. فنحن 

في هذه احلفلة التنكرية ماركسيون 
أكثر من كارل ماركس وناصريون 

اكثر من جمال عبدالناصر وعثمانيون 
اكثر من العثامنة األتراك. واهلل 

املستعان.

احلفلة تنكرية.. 
والدعوة عامة

السايرزم


