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املدرسة 
اجلوبلزية

إلى ذهن  قد يتبــادر 
أنها إحدى  الكرمي  القارئ 
مدارس التعليم اخلاص أو 
املدرسة  أنها مدرسة مثل 
املباركية ولكن في الواقع أن 
املدرسة اجلوبلزية منسوبة 
الكامل  إلى جوبلز واسمه 
حسب موقع ويكيبيديا هو 
باول يــوزف جوبلز وقد 
كان وزير الدعاية واإلعالم 
النازي وأقرب املساعدين 
أدولــف هتلر زعيم  من 
النازية وله نهاية مأساوية 
بعد هزميــة هتلر وأملانيا 
الثانية  العاملية  في احلرب 
وقد ارتكزت مدرسة جوبلز 
على الكذب املمنهج واملبرمج 
والصخب اإلعالمي بأسلوب 
اكذب حتى يصدق  اكذب 
الناس وتصدق نفســك 
ومــن أقواله املشــهورة 
»كلما سمعت كلمة مثقف 
حتسســت مسدســي«. 
أقــرأ بعــض  وعندمــا 
أو  التصريحات اإلعالمية 
اللقاءات في وسائل اإلعالم 
كاإلذاعة والتلفزيون من 
بعض املســؤولني أشعر 
أنهم خريجون متفوقون 
أو قد  من مدرسة جوبلز 
يكونــون فاقــوا جوبلز 
أنفسهم ونسوا  وصدقوا 
أقوى  القــارئ  أن ذاكرة 
من أي محاوالت العبث أو 
االســتخفاف بها. وهناك 
العديــد مــن األمثلة عن 
وزراء أطلقــوا وعودا أو 
سمحوا لقيادات وزاراتهم 
إلطالق وعود عن حتديد 
مواعيد الفتتاحات وتشغيل 
مشروعات ولكن لألسف 
يتضح أنها وعود جوبلزية، 
بل من املضحك أن طريقة 
جوبلز تســتخدم لإلجابة 
علــى بعــض األســئلة 
البرملانية املوجهة لبعض 
الوزراء وتنشــر اإلجابة 
فــي الصحــف وكأنها 
إجناز الوزير بينما حتمل 
في طياتها إدانته بســبب 
انتمائها ملدرســة جوبلز. 
والنصيحــة الصادقة إلى 
أي مسؤول هي أن يتذكر 
أن نهايــة جوبلز ونهاية 
مدرســته كانت متزامنة 
مع نهاية أملانيا النازية فال 
مجال اآلن خلريجي املدرسة 
اجلوبلزية أن يستمروا في 
هذا الطريق ويجب جتنبهم 
وإبعادهم عن املشهد العام 
فلم تعد هذه األفكار مقبولة 
بأي حال من األحوال إذ أنه 
من حق املواطن أن يعرف 
مواعيد التشــغيل الفعلي 
للمشروعات العمالقة والتي 
من املخجل أن تفتتح رسميا 
ولم يتم تشغيلها حتى اآلن 
الوعــود كانت على  ألن 
الطريقة اجلوبلزية. وأمتنى 
من كل مسؤول أال يفتتح أي 
مشروع بدون نية التشغيل 
الفعلي ألن ذلك ال يعتبر 
إجنازا حقيقيــا له ولكنه 
يعد إجنــازا على الطريقة 
التي ال يقبلها  اجلوبلزية 
أي مواطن كان ينتظر هذه 
املشروعات املهمة لتحقيق 
كويت املستقبل والطموح 

الذي نسعى إليه جميعا.
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سلطان الخلف 

تعرضــت دولة الكويت في األيام القليلــة املاضية حلالة من حاالت 
الطقس السيئ الذي ضرب البالد وتسبب في نزول االمطار بكثافة الى 
ان وصلت الى السيول، ما أدى لتعرض بعض املناطق الى  كوارث ودمار 
وهالك لألشــجار وموت األفراد وغلق األنفاق المتالئها باملياه مما شّل 

حركة املرور بغلق بعض الطرق وغلق املدارس.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا املقام: هل احلكومة كانت مستعدة 
ملثل هذه الكوارث؟ هل قامت بعمل االحتياط واحليطة واحلذر ملثل هذه 
الظروف؟ هل قامت كل وســائل احلكومة وآلياتها في التحذير من هذه 

الظروف؟ وما اإلجراءات التي اتبعتها ملواجهة مثل هذه األمور؟
هذه اسئلة تدور في رأس كل مواطن يجب ان حتيطه علما بها، وان 
جتيب اجابة شــافية وبكل شفافية ووضوح عن كل هذه األمور، ولكن 
السؤال الذي يثور: هل الدولة مسؤولة عن تعويض الكوارث الطبيعية؟

إنه ملن املســلم به أن تكون القوة القاهرة والكوارث الطبيعية حتول 
دون حتميل أحد املســؤولية التقصيرية والعقوبة، لكن الدولة مسؤولة 
عن اتخاذ االحتياطات والتدابير الواقية من هذه الكوارث الطبيعية ملنع 
حدوثها، فإذا حدثت كوارث رغم هذه االحتياطات والتدابير فال مسؤولية 

على الدولة.
أما إذا لم تتخذ الدولة التدابير واالحتياطات واحلذر ملنع وتقليل مخاطر 
هذه الكوارث فهنا تنعقد مســؤولية الدولة جتاه املضرور مبا يحق له 

املطالبة بتعويض عن االضرار التي حلقته من جراء ذلك.
فكل وسائل الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير وأعمال احليطة واحلذر 
في مواجهة هذه الكوارث ومواجهة الســيول واالمطار الغزيرة كل في 
تخصصــه بداية من االعالم املرئي واملســموع الذي ينبه عن توقعات 
االرصاد ورصد األماكن التي تتعرض للمخاطر، ووزارة االشغال بتحديد 
مسارات السيول وتوضيح التخلص من هذه املياه واستيعاب مسارات 
األمطار لهذه الســيول فيجب على كل مسؤول في هذه الدولة أن يعلم 
انه مناط باألعمال املكلف بها وأي تقصير يستدعي املسؤولية ال تتوانى 
الدولة في محاســبة مسؤوليه عن االضرار املادية التي حلقت باملواطن 
الذي يريد ان يعيش حياة آمنة في حاضره ومستقبله، فالقانون املدني 
لم يستثن احدا من املســؤولية حينما نص في املدة )227( على ان كل 
من احدث بفعله اخلاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان القدر 

مباشرا أو متسببا.
ونحن في دولة القانــون واحلريات، فالكل يجب أن يحتمي مبظلة 
القانون ويتمتع بحالوة احلرية بحاضره ومســتقبله في جو يسوده 

احترم القانون واملساواة.

املاء نعمة إلهية يتألف من احتاد ذرات الهيدروجني واألكسجني. ومعروف 
أن الهيدروجني غاز قابل لالشــتعال وشديد الفرقعة بينما األكسجني غاز 
يساعد على االشتعال لكن إندماجهما يؤدي إلى تكوين املاء الذي يطفئ النار 
وهذا أمر يثير احليرة ويدعو إلى التفكر في سر هذا التناقض الفيزيائي 
العجيب. ومن عجائب املاء أن الكائن احلي ال يســتطيع أن يعيش بدونه، 
وقد أكد القرآن هذه احلقيقة العلمية في ســورة األنبياء )وجعلنا من املاء 
كل شيء حي أفال يؤمنون( حتى صارت قاعدة لدى العلماء يعتمدون عليها 
في التثبت من وجود أي شــكل من أشكال احلياة على كواكب مجموعتنا 
الشمسية أو املجموعات الشمسية القريبة منها. ومن حكمة اهلل تعالى أن 
جعل ما يزيد على 70% من سطح كوكبنا األرضي مشغوال مبياه احمليطات 
والبحار التي هي مصدر املياه العذبة التي تتساقط من السحب ويحتفظ بها 
باطن األرض وتتفجر من حجارته األنهار كحقيقة علمية أخرى أشارت إليها 
سورة البقرة )وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األنهار( ليكون املاء عنصرا 
أساسيا في استمرار حياة البشرية التي تعتمد على الزراعة في توفير كل ما 
حتتاجه من محاصيل زراعية وعلى الثروة احليوانية ومنتجاتها البروتينية 
واأللبانية. ولوال املطر لهلكت املاشية وخلسر املزارعون محاصيلهم مما 
يعرض البشــر إلى مجاعة عانت منها دول الساحل الشرقي من أفريقيا 
بسبب اجلفاف ومات على إثرها أعداد كبيرة من األفارقة بسبب اجلوع. 
وبقدر كونه نعمة فإن املاء قد يتســبب في كوارث طبيعية ال يســتطيع 
اإلنســان التصدي لها لعظمة قوته التي ال تقهر كظاهرة أمواج تسونامي 
التي ضربت سواحل إندونيسيا في 2004 ودمرت املناطق السكنية فيها. 
وقصة الطوفان العظيم الذي أغرق قوم نوح گ لرفضهم دعوته معروفة 
في التراث الديني لدى املسلمني واملسيحيني واليهود. ويذكر القرآن سيل 
العرم بعد انهيار سده وما أحلقه من دمار للقرى التي اكتسحها من أمامه 
في مملكة ســبأ القدمية بعد أن بطرت معيشتها وأعرضت عن طاعة ربها 
)فأرســلنا عليهم سيل العرم(. وال يزال البشر يبنون السدود حلبس ماء 
األنهار واألمطار من أجل ضمان أمنهم املائي والغذائي األمر الذي قد يؤدي 
إلى تدهور العالقات بني الدول وإلى نشــوب احلروب بينها إذا ما أحست 
بخطر املســاس بحصتها املائية ما يجعل املاء ســببا من أسباب احلروب 
والصراعات املســتقبلية يؤججها النمو السكاني السريع. ومن املعروف 
أن الكيان الصهيوني اعتاد ســرقة كميــات كبيرة من مياه نهري األردن 
واليرموك واملياه اجلوفية في منطقة وادي عربة وغزة احملاصرة دون أي 
اعتبار للدول العربية التي مير بها النهران وما يسببه ذلك من تراجع حصة 

الفرد السنوية من املياه إلى ما دون حد الفقر املائي.
ومع ما أحلقه ماء املطر من أضرارـ  من املمكن تفاديهاـ  في بعض مناطقنا 
السكنية والطرق الرئيسية وهي محدودة إن قيست بالسيول والفيضانات 
التي تصيب بعض الدول وتتســبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة، يظل 
املطر نعمة إلهية عظيمة يستبشر بها البشر عند نزوله فيبعث فيهم األمن 
والطمأنينة في مواصلة معيشــتهم. )أولم يروا أنا نسوق املاء إلى األرض 
اجلرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفال يبصرون( السجدة.

> > >
من أسباب استقرار مجتمعنا الكويتي الصغير هو كونه متجانسا من 
الناحية الدينية وعلى اللجنة التشــريعية في مجلس األمة أخذ ذلك بعني 
االعتبار حتى ال تكون محاوالتها في جتنيس غير املســلمني من أصحاب 
الديانات غير السماوية سببا في تعريض مجتمعنا الكويتي إلى صراعات 
دينية هو في غنى عنها مع علمنا بعداء الهندوس والبوذيني للمسلمني في 
الهند وبورما وغيرهم كالبهائيني الذين يدعون أن رسالة اإلسالم قد نسخها 
املدعو بهاء اهلل الذي يحجون إلى قبره في عكا ويحميه الصهاينة احملتلون.

> > >
بعد فرض قانون منع تعدد الزوجات في اخلمسينيات ينشط الفرانكفونيون 
حاليا في فرض قانون مســاواة الرجل باملرأة في امليراث في حتد سافر 
للشــريعة اإلسالمية رغم ثورة الياسمني التي عبرت عن متسكها بالهوية 
اإلسالمية ورفضها حلمالت التغريب خالل احلقبة البورقيبية التي عانت 
منها تونس وأدت إلى تدهور االقتصاد وانتشار البطالة والفساد والقمع 
السياســي والديني. مع العلم أن املســاواة بني الرجل واملرأة في امليراث 
لن يساهم في حل مشاكل تونس االقتصادية أو توفير الوظائف ألبنائها 
العاطلني عن العمل غير كونه عبثا استفزازيا ويؤدي إلى املزيد من اخلالف 

والصراع الداخلي.

مطرنا
 بفضل اهلل

»وجعلنا من املاء 
كل شيء حي«

املجهر

فكرة

في عام 1969 هبطت املركبة أبولو 
على ســطح القمر وترجل منها رائد 
أول  ليكون  الفضاء نيل ارمسترونغ 
شخص ميشي على سطح القمر، وقبله 
بأربعة ماليني سنة كانت القردة اجلنوبية 
التي يطلق عليها علم االنثروبولوجيا 
)اوسترالوبيتيك( أول من وقف  اسم 
ومشى على سطح األرض بقدمني. وقد 
حدث ذلك في افريقيا حســب اعتقاد 
العلماء، وكان مــخ هذا الكائن بحجم 
ثلث مخ اإلنسان املعاصر، وبعد أزمنة 
طويلة صغر حجم أسنانه فما عاد قادرا 
على التقاط وأكل جميع أنواع الثمار 

فاضطر إلى التجول والهجرة.
> > >

هذا التجوال وخروجه من الكهوف 
جعله يتصل بكائنات اخرى شبيهة به 
ويتزاوج معها. األمر الذي أوجد قبل 100 
ألف عام مخلوقات جديدة جاء بعدها 
)النياندرتال(  كائن يطلق عليه إنسان 
الذي كان صيادا ماهرا وصنع أدوات 
وأســلحة من احلجارة والعظام، كما 
اكتشف النار. غير انه انقرض بسبب 
حجم عيونه الوسيعة التي تتطلب من 
املخ متابعة العمليات اخلاصة بالبصر، 
فال وقت للمخ للتفكير الالزم لتجاوز 
املشكالت األخرى التي تواجهه فانقرض 
املخلوق قبل 30 أو 50 ألف سنة. وقيل 
ان الذي قتله اإلنسان العاقل.. اإلنسان 

املعاصر!

> > >
هــذه الفرضيــات العلمية بالطبع 
تتعارض والرؤية الدينية لقصة اخللق. 
ويعتقد العلماء األملان ان جينات ذلك 
الكائن املتخلف الهمجي )النياندرتال( 
لم تزل موجودة في اإلنســان العاقل 
بسبب التزاوج بني النوعني قبل آالف 
السنوات. فبعد فحوصات بيولوجية 
أجريت لعدد مــن الناس تأكد العلماء 
ان هذا العرق لم ينقرض متاما بل هو 
موجود بيننا في آسيا وأوروبا. فبعض 
األشخاص يحملون اجلينات اخلاصة 
بإنسان النياندرتال. ولعل هذا ما يفسر 
السلوك الهمجي إلنسان العصر رغم 

التطور احلضاري. 

متكنت احلكومة في جلسة الثالثاء 
املاضي من إيجاد أغلبية مريحة لتمرير 
إحالة استجواب رئيس احلكومة املقدم 
من النائب شعيب املويزي إلى اللجنة 
التشريعية لفحص مدى دستوريته، 
فقد صوت 20 نائبا ضد اإلحالة ونائبان 
لم يصّوتا، و25 نائبا مع اإلحالة وتغيب 
نائبان هما احلربــش والطبطبائي، 
وكانــت أصوات أعضــاء احلكومة 
ورئيسها 16 صوتا مع اإلحالة ليكون 
مجموع املؤيدين إلحالة اســتجواب 
رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية 41 
صوتا مقابل الرافضني 20 واملمتنعني 

2 واملتغيبني 2.
وبعد أن تنتهي اللجنة التشريعية 
من مناقشة استجواب رئيس الوزراء 
واالستعانة بآراء اخلبراء الدستوريني 
ستقدم تقريرها إلى املجلس ليصوت 
عليه وسيحكم بتصويته على مدى 

دستورية االستجواب من عدمه، وكذلك 
ستصوت احلكومة مرة أخرى بـ 16 
صوتا على التقرير ولن حتتاج أكثر 
من 16 نائبا مؤيدا لها وهم متوافرون 

لشطب استجواب رئيسها.
يبدو أن إمكانية استمرار احلكومة 
متوافرة في الوقت احلالي وال خوف من 
رفع كتاب عدم التعاون، ولكن السلطة 
لن ترضى بالتعسف واالنحراف في 
استخدام األدوات الدستورية، ولقد مت 

إبالغ أعضاء مجلس األمة ذلك.
والنتيجة - أي اســتجواب جديد 
لرئيس الوزراء قد يؤدي إلى حل مجلس 
األمة، السيما مع وجود أكثر من نائب 
لديهم األسباب والرغبة في استجواب 
رئيس الــوزراء، إذ ان احلكومة لن 
ترضى باستمرار مسلسل االستجواب.

ختاما: أنا شخصيا مع االستجواب 
لكل أعضــاء احلكومة ســواء كان 

استجوابا مستحقا أو غير مستحق، 
العمل  فاالستجواب األول ســيفيد 
احلكومي واالســتجواب اآلخر لن 

يضره.
في كل البرملانات الدميوقراطية تتم 
االســتجوابات بشكل مكثف إضافة 
إلى جلان االستماع والتحقيق، فتلك 
املمارسات من صميم العمل البرملاني 
ومهما انحرفت عن أهدافها احلقيقية 
فإنها واقعيا لن تضر احلكومة إذا ما 
كانت متلك األغلبية املؤيدة لها وكان 
موقفها صحيحا من مادة االستجواب، 
وكال األمرين متوفران لدى احلكومة 

في هذا االستجواب فلماذا القلق؟!
اخلالصة: يجب أن يعرف أعضاء 
احلكومة أن من مهامهم الوظيفية تقبل 
االستجواب بصدر رحب، فمقابل كل 
الصالحيات املمنوحــة لهم البد من 

مراقبة أدائهم.

كنت أسمع كثيرا في مجالس العزاء 
قوال يردده الشــيوخ من احلاضرين 
وبعضهم من أهل احلكمة وعرف بها، 
يقولون إن الطيبني يرحلون عن دنيانا 
قبل األشقياء، وإلمياني بأن املوت حق 
على جميع اخللق، كنت أستنكر قولهم 
وأسكت على مضض عليه، إلى أن فجعت 
برحيلك بنــي عبدالرزاق فكانت هذه 
املقولة أول مــا تذكرته حينما جاءني 
من أبلغني خبــر انتقالك إلى الرفيق 
األعلى، أدركت فجأة أنهم إمنا يقصدون 
أن املولى جل شــأنه يعجل باخليرين 
لينعموا مبا أعد لهم من خيرات، ولعله 
تبارك في عاله قد اختارك لتسعد بلقائه 
وانت في أوج شبابك وعلى متام طهرك 
وصالحك، وتقواك ونقائك، هذه قناعتي 

مبا انت عليه من خلق رفيع وما أقوله 
فيك وقد ســبقني إلى إعالنه ونشره 
أقرانك وزمالء دراستك وذووهم الكرام 
ممن عرفوك عن قرب وزادوا - وهم 
فيما زادوه مصيبون ومحقون - فقالوا 
إنه ال شــبيه لك بفضل اهلل بني، فقد 
كنت بارا بوالديك واصال لرحمك، تكرم 
الكبير وحتنــو على الصغير، وزدت 
فجمعت اخلير من أطرافه وجعلته فيك 
وانت بعد لم تتم ربيعك الثامن عشر، 
هكذا كنت يا حبيب ولهذا وللكثير غيره 
ففقدك موجع شديد االيالم ورحيلك 
املفاجئ ترك جرحا عظيما غائرا ال يلتئم 

من بعدك. 
للمرة األولى أجد نفســي ال املك 
ما أقوله رغم ما مررت به من جتارب 

وصعاب ألخفف به على والديك ففراقك 
صعب وعسير وخسارتك ال ميكن أن 
تفســر أو ان تقبل اال لكونها قضاء 
العزيز احلكيم وجميعنا له صاغرون.

اعلم بني - ثقة بفضل املولى وكرمه 
- انك في صحبة كنت تتمناها، فهنيئا 
لك رفقة احلبيب املصطفى صلوات اهلل 
وسالمه عليه وآله وصحبه، واعلم انك 
تريدنا ان نكفكف الدمع ونصبر صبر 
الصاحلــني، واعدك بأن نحاول ولكن 
الدنيا بدونك عبدالرزاق وقد انطفأ نورها 
وانسحبت منها الفرحة لن تسمح لنا 
مبا تريده يا حبيب وال غاية لنا نحن 
وال رغبة بنسيان ذكراك مهما آملتنا. 

هلل ما أخــذ وهلل ما وهب و)إنا هلل 
وإنا إليه راجعون(.
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لم نرض عن أداء الوزارات أحيانا، وذلك لكثرة ما 
نسمع ونشاهد ونتعامل مع بعض املوظفني، وخاصة 
في الوزارات ذات الطابع اخلدمي التي ترتبط باملراجعني، 
ودائما ما نحتاج لـ »وجه معرفة« إلجناز أي مراجعة 
والتي برغم ذاك تنتهي بتذمرنا، إما لتأخر إجنازها أو 
لتأجيلها، ولكن وفي املقابل هناك من ال تعرف خالل 
مراجعة لك ويعطيك عكس كل هذه الظنون بل وأكثر، 
فال تخلو الوزارات من أشخاص يعدون البلسم الذي 
يضفي طعما خاصا للعالقة بني املراجع واملســؤول، 
وهو ما حدث معي عندما قصدت مستشفى الفروانية 
إلنهاء بعض الفحوصات لوالدتي، ورغم كثرة معارفي 
فيه إال أنني توجهت دون االستعانة بصديق وقصدت 
قسم اجلراحة، ولألمانة ومنذ أن قابلت د.ايهاب سعد 
والذي كان في قمة الرقي والتعامل، حيث ساهم في 
تخفيف حدة املراجعة وتشابكها وسهل لي االجراءات، 
رغم أنني لم افصح عن عملي، ولم اســتخدم »كرتي 

السحري« وهو تعريفي بأني صحافي وكاتب، حيث 
جرت أموري بأحسن مما كنت أتوقع ألعرف بعد ذلك 
أن هذا الطبيب يتعامل مع اجلميع بذات النهج والتعامل.

ولم يتوقف انبهاري من هذا التعامل، حيث انتقلت 
لطبيب زاد من إعجابي وهو د.عبداهلل بهبهاني والذي 
ما إن توقفت أمام عيادته حتى شاهدت تعامله الراقي 
مع احد كبار السن الذي جاء مع خادمة اآلسيوي، لكن 
تعامل د.عبداهلل اشــعرني وكأن هذا املسن هو والده 
لتتوالى املشــاهد أمامي والتي جسدها هذا الطبيب 
اإلنسان والذي كان منوذجا مشرفا لكل طبيب كويتي 
وضع نصب عينيه أداء هذه الرســالة السامية، حيث 
لم يغب عن سمعي دعاء ذاك املسن وهو يخرج على 
كرسيه املتحركة بدعاء للسماء بأن يكثر اهلل من أمثال 
د.بهبهاني، ولم تتوقف مشاهد انبهاري في هذا اليوم 
ألختمه بتعامل جميل من سكرتيرة القسم سمر سمير 
والتي ذللت كل العراقيل إلنهاء ما جئت من أجله ألعلم 

ان هذا القســم يزخر بالكفاءات واجلهود التي يحق 
لها أن تكون أمنوذجا للعمل الصحي بشــكل خاص 

وللتعامل احلكومي بشكل عام.
وحقيقة األمر ورغم ذلك خرجت من عندهم وأنا 
افكر في كتابة هذه املقالة لنقل مشــاهداتي واحليرة 
تراودنــي فهل انقل لهم أنني صحافي وســأنقل ما 
شاهدته للقراء أم انقل ذلك دون علمهم وهو األمر الذي 
عزمت عليه وليعذرني د.إيهاب ود.عبداهلل واألستاذة 
ســمر بنقل نقائهم للقــراء دون علمهم، ولكن يحق 
للجميع أن يفخر مبثل هذه النماذج املشــرفة والتي 
تبتغــي رضاء اهلل فيما تقدم من عمل، وليفخر طاقم 
مستشفى الفروانية مبا ميلك من كوادر مسؤولة تزيد 
من العطاء خلدمة املرضى واملراجعني، وانني على يقني 
بأن اإلدارات والوزارات متلك مثل هذه النماذج املشرفة 
والتي تعد مناذج مضيئة تستحق الدعم، فلهم الشكر 

اجلزيل وكثر اهلل من أمثالكم وعساكم على القوة. 
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