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احلصى ملن عصا.. 
بالكويتي!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

عرس بطعم التغيير

مركز رياض

رياض الصانع

في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٧ لم يكن يوم األربعاء إال فجيعة فقد، 
لن ينتهي أثرها من القلب. 

في ذلك اليوم - وقبل ٣ ســنوات - رحــل الفقيد واحلبيب 
والصديق واألخ (سعد املعطش) الذي ترك ذكراه العطرة في كل 
مكان مر به، وترك فقده فينا حزنا كبيرا، حزنا يشع في األماكن 
والزوايا واحلكايات التي تأتي من أصوات الكثيرين ممن عرفوه.

في كل قلب وكل ركن وكل زاوية هناك ذكرى ال تزال شاهدة 
على طيبة وقلبه الكبير وتواضعه وسعة صدره واخلير كان من 
روحه وكان كلما قيل له «كثر اهللا خيرك يا بوصالح».. كان رده 

كبيرا: «هذا خير اهللا». 
أكتب اليوم لك أيها الغائــب احلاضر في القلب، في الذكرى 
الثالثة لرحيلك، يا مــن لم تترك أحدا ميكنه أن يأخذ مكانك في 

قلب كل من عرفك أيها الوفي.
أكتــب مثل من يريد أن يخبر العالم عنك وعن مواقفك وعن 
إنســانيتك وعن نبلك وعن الكثير.. ولكن كيف ميكن أن أخبر 
العالم، وأنا الذي لم أجد كلمات ميكنها أن تختصر الكثير مما أريد 
قوله، ويعرف كل من عرفك يا «بوصالح» ما أعني.. وكم منهم من 
عجز أن يجد مثلي ما يليق بك من الكلمات مهما كانت تلك الكلمات 

سامية ومرتفعة، فهي تعجز عن أن تصل رفعتك في كل قلب.
أكتــب والفقد مؤلم يالزمني يا «بوصالــح»، والعزاء إمياننا 
بقضاء اهللا وقدره، فأمره كل خير، ولك احلمد والشكر والفضل 
واملنة، ســبحانه وتعالى. الذي يبقي ذكرى الراحلني الصاحلني 

عطرة في كل قلب.
نعم أشــتاق لك أيها الشقيق واألخ والصديق، وعجزي أكبر 
من كل ما أريد قوله، يا طيب القلب وحســن املعشر، يا صاحب 

االبتسامة التي لم تنطفئ في وجه إنسان.
وكم كنت أحتاج اليك دائما يا من كنت ترســم لي طريقي.. 
وتسند روحي عندما حتاصرها العثرات، وكم عودتني أن تسبقني 
بالنصح لنفســي يا من علمتني الكثير.. وأنت ترمي نصائحك 
علي وترسم مالمح ما أريد، لتختصر مسافات عملي وأنا أسمو 

وأصعد من فضلك بعد اهللا.
أخبرك يا «بوصالح» أن عضيدك «بندر» رزقه اهللا بـ (سعد) 
وزرق قرة عينك بـ (سعد) أيضا، وكم كنت كل يوم ال في األسماء 
بل حتــى في احلكايات تضيء األمكنــة وقلوب احلاضرين، يا 

(سعدنا) الذي نفتقدك دائما وأبدا. 
وحزن الفقد كبير يا «بوصالح».. وكم من شاعر أوجعه احلزن، 

وها أنا أردد أبيات املتنبي - (بتصرف)- وفي كل حني: 
احلزن يقلــق والتجمــل يردع

والدمــع بينهمــا عصــي طيع
يتنازعــان دمــوع عني مســهد

هذا يجــيء بهــا وهــذا يرجع
النــوم بعــد (أبي صالــح) نافر

والليــل معــي والكواكــب ظلع
إنــي ألجنب مــن فــراق أحبتي

وحتس نفســي باِحلمام فأشجع
ويزيدني غضب األعادي قســوة

الصديق فأجزع ويلم بي عتــب 
تصفــو احلياة جلاهــل أو غافل

عمــا مضى فيهــا ومــا يتوقع
رحمك اهللا يا فقيدنا وغفر اهللا لك وأسكنك فسيح جناته، إن 
العني لتدمــع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك حملزونون ولن 
أقول إال ما يرضي ربنا، هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده 

بأجل مسمى.

بالكويتي الفصيح تسميتها عصاة 
بلفظ عربي صميم واحلصم يعني 
ويســاوي (احلصى) تعرفه صوتا 
األيام حتديدا موسم  وصوره هذه 
غزارة األمطار على ديرتنا وشوارعها 
بالــذات الداخلية حيث تتطاير على 
بها، واملشاة  املارة  السيارات  زجاج 
املستخدمة حارات مشاتها ترجمهم 
رجما بال سابق إنذار أو جريرة غلط 
ومحتار من له الشــكوى، ومن هو 
للمتهاون واملتراخي بعقاب  الراجم 
مستلمها من منفذها وشركته املتعهدة 
الغرقة  صيانتها بعد مرور سنوات 
(باختصار من  السابقة  الشوارعية 
املتســبب باحلصم  يحاســب من 

املوسمي اخلطير واملزعج! 
مع هطول أمطار نوفمبر وديسمبر 
لهذا العام بغزارة واحلصى طيارة! 
اقترح أكثر من خبير وأكثر من برنامج 
ثقافي علمــي، إجراء تدوير ماليني 
إطارات مدينة رحيه احلدودية مخزن 
سكراب هذه اإلطارات الستخدامها 
املدمورة  الشوارع والطرقات  لتلك 
باحلصم لتكون مادة اإلطارات بديال 
السايح األشــبه مبن نفذه  للزفت 
الزفتي نحن  بالغش  وملن تســلمه 
النقي  بلد اســتخدامه من بترولنا 
القرن  الستخدامه منذ خمسينيات 
املاضي لطرق األحمدي وما حولها 
لم يتحول للحصى املستخدم بطرقنا 
الدولية وترقيع صيانتها كمحطات 
معاجلة مجارينا وفشلها الذريع بعد 
أول عام استخدامها! اسألوا منوذجها 
الغلبان مبحطة مشرف/ طريق الغوص 
× الســادس مقابل ضاحية صباح 
السالم وروائحها النفاذة، حتكي مرارة 
حالتها وصمت املقابر، حلها الوحيد 
إلعادة حالتها مباليني مرصودة لزيادة 
خرابها ما أشبه ذلك بذاك احلصى 
أوامــر تنفيذها  ملعاقبة من عصى 
ومتادى في خرابها عبر شــوارعنا 
الداخلية مع شدة أمطار هذه األيام 
وبروز أنيابها لتدمير حافالتها وعيون 
عابريها باحلصم احملبول بنبابيطها 
ملقاولي ومتعهدي تفليشها بدال من 
صيانتها بعد مرور ٣ أعوام عجاف 
على غرقتها السابقة! لن نسمي جهة 
ما بتسبب فساد ضمائر مستلميها، 
وال غش تنفيذها بعلم مسبق لفساد 
ما فيها لكــن الدليل بلدان باجلوار 
حلدودنا اجلغرافية وبالد تقترض 
مبالغنا لتنفذ طرقا دولية منوذجية 
ال تعرف صفة «احلصى ملن عصا» 
أوامر تنفيذ طرقنا الزفتية، حسبنا 
اهللا هو نعم الوكيل، إن للباطل جولة!

الدميوقراطي،  العــرس  انتهى 
وجاءت النتائج استثنائية كما الظروف 
التي عقدت فيها االنتخابات، وكأن هذا 
االستثناء أعطى قوة وحافزا للتغيير، 
ورمبا ما كشفت عنه األزمة الصحية 
العاملية وتداعياتها بالكويت من تكّشف 
للعديد من ملفات الفساد ورسوها 
على سطح السجاالت الشعبية، كل 
هذا حفز املواطن بضرورة التغيير 
واســتعمال حقه في تسيير الشأن 
العام عن طريق التصويت واختيار من 
ميثله في مجلس الرقابة والتشريع. 
النتائج كما رأيناها جميعا،  فكانت 
متثل ثورة ضد الوجوه واألساليب 
أكيدة في  القدمية، ورغبة  والطرق 
التغيير، فكانت هذه املخرجات الكبيرة 
والتي بلغت أكثر من ثلثي املجلس، وما 
زاد تأكيد الناخب على ذلك اإلصرار أو 
على التغيير هو املشاركة الكبيرة، إن 
لم نقل التاريخية في التصويت، فنجح 
من حاز القبول وسقط من لم يحالفه 
احلظ، وإذ نستغل هذه املناسبة لتهنئة 
النواب احلائزين ثقة الشعب ونتمنى 
لهم التوفيق والسداد في التعبير عن 
رأي ناخبيهم وعن هموم الشــعب 
وطموحاته وآماله وترسيخها تشريعا 
ورقابة. ونتمنى كذلك التوفيق لكل 
من شارك العرس الدميوقراطي ولم 

يحالفه احلظ.
ونتمنــى أن يكون هذا املجلس 
دافعا للتقــدم واإلجناز واالزدهار 
والتطور، وأن يكون ممثلوه على قلب 
واحد خدمة للبلد وللمواطن، وليس 
كما شــهدنا في السنوات السابقة 
املتعاقبة من صراع كان  واملجالس 
ســببا في العديد من األزمات التي 
جعلت البلد يتخلف سنني إلى الوراء.

وفق اهللا اجلميع.
واهللا من وراء القصد.

احلكومة الســابقة بقيادة رئيس 
الشيخ صباح  الوزراء سمو  مجلس 
اخلالد كانــت تقف على احلياد غالبا 
التي  السياسية  القضايا  ســواء من 
تثار داخل املجلس أو قضايا الفساد 
التي وجدت طريقها للرأي العام، وهذا 
يحسب لها ال عليها، وإذا ما استمرت 
احلكومة في احلياد فيعني أننا أمام 
مرحلة تعــاون حقيقي بني احلكومة 
واملجلس، شريطة أال يشطح بعض 
األعضاء ويتجهون نحو الصدام الذي 
نحن أحوج مــا نكون إلى البعد عنه 

حاليا.
< < <

أعتقد أن أي استجواب قبل ١٠٠ يوم 
من بدء احلكومة اجلديدة/ القدمية عملها 
ومن ثم محاسبتها سيكون استجوابا 
سياسيا بامتياز ويعطل من التعاون 
املرتقب بني احلكومة واملجلس، أما بعد 
١٠٠ يوم فيمكن تقدمي ٣٠ استجوابا 

في حال لم تؤد احلكومة عملها.
< < <

توضيح الواضح: كل ما ذكرته بخصوص الـ 
١٠٠ يوم واالستجوابات مشروط بأن 
تقدم احلكومة برنامج عملها للمجلس، 
وإال فإن استجوابها مستحق منذ اليوم 

اخلامس من عمرها.

املنظمات كبعض  لتلك  يدفع رسوما 
الدول اإلفريقية واآلسيوية بل حتى 
واألوروبية وأميركا. فقط هي الكويت 
ودول اخلليج امللتزمة بدفع حصصها 
في تلك املنظمــات ومع هذا ال تكافأ 
املناصب في  دولنا اخلليجية ببعض 
تلك املنظمات، بل يشغل أغلبها كما قلت 
دول ال تساهم في تلك املنظمات بدوالر 
واحد، وهو أمر فيه الكثير من الغنب.
٭ نقطة أخيرة: أضعف اإلميان وضع 
بند صغير ملحق فــي كل اتفاقيات 
املنح والقروض التي متنحها الكويت 
عن طريق صنــدوق التنمية يقضي 
بتخصيص جزء من املنحة أو القرض 
لتعيني طاقم استشاري كويتي يتابع 
املشروع الذي أعطي القرض من أجله، 
وهو أمر ليس بدعة فأميركا تقوم بذلك 

في كل منحها وقروضها.

أكثر وأن يسعني أكثر عبر طروحات 
موضوعيــة وأن يتم متكــني املرأة 
واستقاللها وحتسني مركزها االجتماعي 
واالقتصادي والسياســي والثقافي 
وتدريبها مع الرجل بصورة متكافئة 
في صنع القرار على جميع املستويات 

لتضمن أصوات قريناتها أوال.
< < <

ونتســاءل: ملــاذا ال يتم وضع 
تشريعات حتقق التوازن بني اجلنسني 
العامة والقيادية،  في جميع الوظائف 
وأن تتاح الفرص للجميع وبالتساوي 
للتنافس عليهــا؟، وأن تكون الراغبة 
بالترشح ذات خبرات وقدرات قيادية 
وعلمية واجتماعية ومؤهلة ألداء هذا 
الدور بكل اقتدار لتعيد الثقة بقدرات 
املرأة على أن تكون نائبة وأن ال تكون 
جتربتنا فقــط للقول: إن للمرأة حق 

الترشح واالنتخاب!
< < <

وأخيــرا.. نحــن متفائلون بأن 
املرأة الكويتية قادرة بفكرها وعلمها 
ومهاراتها على تصدر العمل السياسي 
واإلبداع فيه عن قريب.. لكن شريطة 
االستعداد اجليد وترسيخ الوعي والثقة 
مبقدرتها على ذلك، ولدينا الكثير من 

الناجحات املبدعات في مجاالتهن.

على حمل هذه األمانــة الثقيلة، وأن 
تكون الكويت وشــعبها همهم األول 
واألخير وأن ينفع بهم البالد والعباد، 
ونتمنى أن يحرص اجلميع على الكويت 
ويضعها نصب عينيه، ويكون هناك 
تغيير فــي نهج التعاطي مع القضايا، 
ويجب أن تأخذ احلكومة موقف احلياد 
وتترك تصويت الرئاسة ملمثلي األمة 
بــدون تدخل منها لكــي حتقق آمال 
الشعب وتطلعاته، فمن غير الطبيعي 
أن السلطة التنفيذية تشارك في اختيار 
رئيس الســلطة الرقابية املنتخبة من 
قبل الشعب، فهذا هو عربون اإلصالح 

«لعل وعسى» أن تتحقق آمالنا.
«فذة متر» نهديها لكل ناخب أدلى 
بصوته من أجل إيصال رسالة، مفادها 
كفى عبثا بثــروات الوطن ومقدرات 
الشعب.. و«لســعة جمر» على رأس 
كل «مفهي» ســاهم في إيصال بعض 
الفاسدين رغم أنه يعرف أنهم فاسدون!

التعاطي  األكثر أهمية هو كيفية 
احلكومي مع النواب بشــكل منفرد 
واملجلس بشكل عام، وهو أمر سيكشفه 
التشكيل احلكومي، فإذا جاءت احلكومة 
ذاتها التي واكبت العملية االنتخابية 
بحياديتها مع تغيير طفيف كما هو 
املتوقع فيعني أن احلكومة ستستمر 
في حياديتها في التعاطي مع املجلس 
والنواب، وهو مــا ينبئ أن املجلس 
وفي ظل حكومة كهذه سيستمر دون 
صدامات من جانــب احلكومة، ومن 
الفضل عودة احلكومة الســابقة مع 
التغييرات الطفيفــة املرتقبة لبعض 

احلقائب.
< < <

الكويت وهو غيــر كويتي. من باب 
املنصب  أولى بهذا  الكويتيون  أولى، 
بحكم معرفتهم بثقافة وطبيعة البلد. 
ومن املســتغرب أن جتد الكثير من 
الوظائف املرموقة في املنظمات الدولية 
يشغلها أشخاص من دول بعضها ال 

نعم لم نفاجأ ألن األداء العام لبعض من 
وصلن إلى البرملان لم يكن مقنعا، ولم 
يقدمن شيئا مستحقا يلبي طموحات 
الناخبني والشــارع الكويتي، لهذا لم 
تنل النسوة ثقة بنات جنسهن بالشكل 
الكافي أوال، ولم ينلن أصوات الناخبني، 
وحتى األرقام التي حصلن عليها ال تدل 
على قناعة أو رغبة بوصول أي من تلك 
املرشحات الالتي كنا نتمنى جناح أي 
منهن وأن يتم متثيل املرأة في مجلس 
األمة، لتكتمل دميوقراطيتنا فهي من 

غير وجود النساء تعتبر عرجاء.
إن مــن يطلع علــى جتربة املرأة 
البرملانية وما مــرت به من تعثر بال 
جنــاح يدرك أن على النســاء العمل 

الشيخ عبداهللا السالم، رحمه اهللا، «إن 
ثروة الكويت ملك للشعب وأنا حارسها»، 
فنحن في وقت يود فيه الفاســدون 
السيطرة على كل شيء وقمع حرياتنا 

التي كفلها الدستور.
كما نبارك للنواب اإلصالحيني الذين 
نالوا ثقة ناخبيهم الشــرفاء، ونسأل 
اهللا العلي العظيم أن يوفقهم ويعينهم 

ولعــل أصــدق التقاريــر التي 
صدرت حول االنتخابــات وأقربها 
تلك التقارير التي بثتها جمعية نزاهة 
الوطنية الكويتيــة قبل وأثناء وبعد 
االنتخابات، ومن خالل رصد أعضائها 
أثبتت نزاهة االنتخابات، وهذا فعال ما 
ملسناه كمراقبني ومحللني، وهو أيضا 
ما أثبتته نتائج االنتخابات والتي كانت 
دليال قاطعا علــى نزاهة االنتخابات 
وحيادية احلكومة، ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه: هل ستستمر احلكومة 
على حياديتها من العملية الدميوقراطية 
أم ال؟!، عامة لم يتبق ســوى يومني 

ونعرف إجابة هذا السؤال.
< < <

تلك التي تساهم فيها الكويت سنويا 
بســخاء وانتظام برسوم تدفعها من 
املال العام الكويتي، وهو أمر مشروع 

تسعى له كل الدول.
فأنا أســتغرب حني أرى مقابلة 
مع ممثل إحدى املنظمات الدولية في 

نعم فاملــرأة الكويتية ومنذ إقرار 
حقوقها السياسية باالنتخاب والترشح 
عــام ٢٠٠٥، أي قبــل ١٥ عاما، بدأت 
مســيرتها البرملانية، إذ ترشحت ٢٧ 
امرأة في مجلــس ٢٠٠٧ ولم تفز أي 
منهن، بينما في مجلس ٢٠١٢ فازت ٣ 
نساء بعضوية املجلس، وفي مجلس 
٢٠١٦ وصلت امــرأة واحدة إلى قبة 

عبداهللا السالم.
واألمر املؤسف أنه بعد هذه التجربة 
البرملانية إال أننا لم نفاجأ بعدم جناح 
أي من املرشــحات ملجلــس ٢٠٢٠، 
والالتي توزعن بني أربع دوائر، رغم 
أن أصوات النســاء تشــكل ٥٢٪ من 
البالد..  الناخبني في  إجمالي أصوات 

بهذا الواقع ال يستحق أنا يكون كويتيا، 
«موت في قوة وعز خير من حياة 
في ذل وعجز»، فنحن شعب ال نقبل 
بتكميم األفــواه وقمع حرية التعبير 
خوفا من أن يأتي يوم يكممون أفواه 
األحرار ويستولون على الدخل العام 
بالكامل وليس فقــط جزء منه، ليت 
الراحل  السلطات تدرك مقولة األمير 

املشهد السياسي بعد ١٥ ديسمبر 
اجلاري (غدا) لن يكون كما هو قبله، 
ستتغير أشياء وتتبدل مراكز بل حتى 
شكل الصراع على النفوذ سيختلف 

متاما.
النتائج التي ستخلفها أحداث يوم 
غد ستنعكس بشكل كبير على املشهد 
السياســي، دومنا حتديد سلبية أو 
إيجابية انعكاسات تلك النتائج، ولكن 
اعتقد أنه وبغض النظر عن النتائج فإن 
الدميوقراطية ستصلح نفسها بنفسها.

< < <
أوال مما شك فيه أن املال السياسي 
السابقة  االنتخابات  كان معدوما في 
أو لنقــل في أضيق حاالته، األهم أن 
احلكومة لم تكن طرفا في تلك احلاالت 
االنتخابي بل أطراف  للمال  الضيقة 

أخرى حاولت.
وهذا يعني أمرا واحدا، أن نتائج 
االنتخابات هي األقــرب إلى الرغبة 
الشــعبية، خروج نواب ومرشحني 
لهــم ثقلهم «اإلعالمــي على األقل» 
خرجوا حتى من دائرة املنافسة، وعامة 
االنتخابات كانت مفاجأة بشقني األول 
التغيير والثاني  الشعبية في  الرغبة 

عدمية وجود املال السياسي.
< < <

لدى كتابة هذا املقال كانت أغلب 
التوقعات تشير- بإذن اهللا- إلى عودة 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد إلى كرسي 
أمر مستحق  وزارة اخلارجية، وهو 
ونطمح إليه. فالشيخ د.أحمد الناصر 
صاحب شخصية متوازنة ديبلوماسية 
مأل منصب وزير اخلارجية في احلكومة 
السابقة وأبلى فيه بالء حسنا، وكان 
منظره وهو يالقي ويتحادث مع نظرائه 

وزراء اخلارجية مدعاة للفخر.
في مقالي هذا أناشد وزير اخلارجية 
في احلكومة اجلديدة ضرورة النظر 
في اقتراح قدمي قدمته منذ سنوات على 
حسابي في تويتر وهو استحداث قسم 
في وزارة اخلارجية- إدارة املنظمات 
الدولية، له هدف واحد فقط ال غير وهو 
للكويتيني  إيجاد وظائف  العمل على 
في املنظمات الدولية واإلقليمية، خاصة 

تتميــز املــرأة الكويتيــة وعبر 
تاريخها مبقدرتها على التأقلم وحتدي 
الظروف وصعوبات احلياة، وتعتبر 
شريكة للرجل منذ القدم، فكانت تقوم 
بواجباتها املنزلية وتتحمل معه أعباء 
احلياة وقساوتها خصوصا في مرحلة 
ما قبل ظهور النفط في منطقتنا، تربي 
األبناء وتســهر على تنشئتهم وتدبر 
أمور املنزل والعائلة، فهي عاملة ولها 
دور مشهود مبا قدمته عبر تاريخها.
وبعد االســتقالل وارتفاع نسبة 
التعليم في البــالد أصبح للمرأة في 
الكويت دور أكثــر فاعلية فخاضت 
غمار العمل إلــى جانب أخيها الرجل 
في جميع املجــاالت وأثبتت جدارتها 
وقدرتها على التحدي وأداء الواجب، 
وحققت الكثير من اإلجنازات وأبدعت 
في بعضها كالتعليم والصحة والقانون 
والهندســة وغيرها من املجاالت، مع 
استمرار أدائها لواجباتها املنزلية وتربية 

أبنائها.
لكن ولألســف لم تستطع املرأة 
أن تنجح في بلورة وصقل جتربتها 
السياسية عموما والبرملانية خصوصا 
بالشــكل الذي يجعلهــا رقما صعبا 
كمرشحة للبرملان كحالها وهي ناخبة، 

واجلميع يسعى للظفر بصوتها.

هناك مقولة تقول «الضغط يولد 
االنفجار».. وبالفعل انفجر بركان الشعب 
وأشعل صناديق االقتراع حتى يسهم 
في حرق مقومات الفساد التي طغت على 
البالد و«نتفت» العباد، ما جعل الناخبني 
يوجهون صفعة مدوية سيخلدها التاريخ 
من ناخبي الكويت لكل من خذلهم، وما 
هي إال رسالة للحكومة بأن أبناء هذا 
الوطن املخلصني ســئموا من الوضع 
السابق ويطمحون لعهد جديد خال من 
الفساد بعد تغير أكثر من نصف نواب 
املجلس السابق الذي فشل فشال ذريعا، 
وكانت املمارسات الدستورية فيه أغلبها 
ملصالح شــخصية أو للمحسوبيات، 
وتناسوا هموم وقضايا املواطن، فهذه 
هي ردة فعل املواطنني، ومنها احمرت 

وجوه الفاسدين.
سنوات والكويت تعيش هذا الواقع 
وما يفعله الفاســدون من جرم بحق 
الوطن وشعبه ومؤسساته، ومن يرضى 

رثاء
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عدد من وزارت الدولة قبل قرار وقف النقل والندب أصدر 
عددا من القرارات اشــتملت على النقل والندب، وقتها مت طرح 
العديد من التساؤالت، ملاذا في هذا التوقيت مت إصدارها، وحتديدا 

قبل انتهاء أعمال مجلس األمة بساعات ؟. 
جميع الوزارات تداركت الوضع وألغت القرارات التي سبق 
أن تطرقنا لها، بعد تدخل ديوان اخلدمة املدنية إال وزارة الصحة 

أصرت على صحة قراراتها التي أصدرتها في بداية أكتوبر.
استيقظت وزارة الصحة بعد سبات عميق استمر أكثر من 
شهرين، وقبل تشكيل احلكومة اجلديدة بساعات نسفت الوزارة 
بعضا من القرارات التي حتمل أرقاما محددة بقرار إداري صادر 
من وكيل الوزارة، ولكن هذا اإلجراء ليس تنفيذا لتوصيات ديوان 
اخلدمة املدنية وإمنا جاء بسبب تظلم بعض املسؤولني وجلوئهم 
إلــى اجلهات املختصة إلنصافهم، والدليل على ذلك ما تضمنته 
صيغة القرار من وجود مذكرة حتمل العديد من األسباب استندت 
إليها اإلدارة القانونية بالوزارة، وأسفر عنها إلغاء تلك القرارات 
وكأنها لم تكن، وليس كما يروج له البعض بأنه جاء امتثاال لقرار 
اخلدمة املدنية مثلما مت في الكهرباء واإلعالم والزراعة وغيرها 

من الوزارات األخرى.
قــرار اإللغاء لو كان بناء على توجيهات الديوان كما روج له 
لشاهدنا إلغاء كامل القرارات التي تخص مديري املناطق واإلدارات 
املركزية واملستشفيات التي اعتمدت دون احلصول على موافقة 
مراقبة التوظف التابع لديوان اخلدمة، ودون تســكني أصحاب 
تلك الوظائف اإلشرافية بوحدة وظيفية فعالة بالهيكل التنظمي 

للوزارة وليس نقلهم من دون عمل.
لذلك، بات من الضروري اعتراف الوزارة باخلطأ الذي وقعت 
فيه وأوقعت من شــملهم النقل األخير بالطعن في أي قرار مت 
اتخاذه وهم في مناصبهم اجلديدة باعتبار قرارتهم كأنها لم تكن. 
والسؤال الذي يطرح نفســه بعد إلغاء القرارات هل التغييرات 
كانــت ضرورية في هذه الفتــرة أم أنها حركة من أجل إقصاء 
بعض أصحاب الكفاءات من مناصبهم ؟. نريد إجابة بكل شفافية.
أخيرا، وزارة الصحة مشكورة بشرتنا بتوافر لقاح كورونا 
ووضعت منصة حلجز أخذ اللقاح في حال وصوله للكويت، ولكن 
هناك تساؤالت كثيرة بحاجة إلى إجابة منها املقصود مبجموعة 
املخاطــر الصحية التي تندرج حتتها عدة أمراض، وكذلك فئات 
االستبعاد التي تشمل احلمل واحلساسية من الطعام واألدوية، 
هــذا األمر يحتاج توضيحا مــن املختصني في وزارة الصحة، 
هل املشمولون بأمراض الفئة األولى باستطاعتهم أخذ اللقاح أم 
مــاذا؟، وكذلك الفئة الثانية فإن كثيرا منا ال يعلم إذا كانت لديه 
حساســية من عدمها من نوع دواء أو طعام، فكيف يعرف قبل 
تعبئة النموذج الذي يعتبر إقرارا وتعهدا رسميا من قبل الشخص؟ 
هذه التساؤالت بحاجة إلى تدخل أهل االختصاص لتوضيحها، 
إضافة لذلك هل هناك ضمانات معتمدة من عدم وجود أي عواقب 
من أخذ اللقاح «تكون الوزارة غير مسؤولة بشأن احلاالت التي 
ال تعاني من أمراض» خاصة بعد حذف هذه العبارة من النموذج 
بعد إثارتها في وســائل التواصــل االجتماعي، اخرجوا للناس 
ووضحوا لهم إيجابيات وســلبيات وضمانات اللقاح وتوضيح 
احلاالت املستبعدة وما مصيرها، وما احللول املوضوعة لهم؟. 

أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة، ومنا إلى املسؤولني.. الشفافية 
مطلوبة حتى يطمئن اجلميع.

إطاللة

مأمونية اللقاح
حتتاج تطمينًا

من املختصني
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة


