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املصاحلة الوطنية عهد عرفه أهل الكويت، حكاما ومحكومني، 
من أيام بالبيعة املباركة األولى قبل ٤٠٠ عام عندما بايع شعب 
الكويت باإلجماع الشيخ صباح بن جابر الصباح «األول» حاكما 
عليهم عام ١٧٥٢ ميالدية من هنا كان هذا اإلجماع من الشيوخ 
وكبار األسر الكويتية آنذاك ومؤازرة الشعب الكويتي املتسامح 
العظيم، وصارت البيعة كما التصالح بني الشعب واحلكام على 
إدارة الدولة وشــؤونها السياســية واملعيشية واالقتصادية 

واالجتماعية والقضائية.
ومن ذلك الوقت غرس الكويتيون في ضمائرهم روح التكافل 
والتسامح والتصالح وكانوا يلجأون حلكامهم للفصل باخلالفات 
واملنازعات فيما بينهم واستمروا على هذه احلال رغم الظروف 
املعيشية الصعبة متسامحني ومتحابني ومتعاونني فيما بينهم، 
مبباركة سامية من حكامهم باحلكمة والعقالنية التي أنارت لهم 
الطريق تبركا عبر تلك الســنون الصعبة جتاوز أهل الكويت 
األحداث التي وقعت لهم بسالم، بل كانوا متمسكني بشرعيتهم 

ومبادئ بيعتهم األولى على قلب رجل واحد.
جتاوزا أخطر األحداث التي واجهتهم بالســراء والضراء 
وانتهجوا الشــورى بينهم للتوافق والتصالح وحسم األمور 
واألحداث واملواقف بروح األسرة الواحدة املتضامنة من أجل 
أن تبقى الكويت وطن األمن واالســتقرار والتصالح الوطني 

جيال بعد جيل!
نعم، بهذه الروح الوطنية عبر أهل الكويت أزمة تلو أزمة 
منتصرين دائما لوطنهم ومبادئهم الثابتة والتي هي بال شك 
مدرسة زعيمهم الشــيخ صباح األول الذي غرسها بحكمته 
وعقالنيته وبعد نظره في إدارة احلكم والتي ســار عليها من 

بعده كل حكام الكويت الكرام األشراف.
نعم، هذه هي الكلمة الطيبة التي غرست فينا نحن شعب 
الكويت عبر ٤٠٠ عام، وتناقلها اآلباء عبر األجداد ويورثونها 
لألبناء جيال بعد جيل لتظل سمة املصاحلة الوطنية جتسيدا 
للمثل الشعبي املعروف عند أهل الكويت حني تصفو النفوس 
بينهم ويعم الوفاق ويسود التصالح والتسامح ويسمو التكافل 
بينهم، يقولون «طاح احلطب» وتعني زالت املشكلة وعّم التوافق 

وانتهت املعضالت.
نعم، بيان املصاحلة الوطنية والذي تاله النائب عبيد الوسمي 
بتكليف من رئيس مجلس األمة ونيابة عن زمالئه النواب هو 
الدليل القاطع بأن «احلطب طاح» واملصاحلة سادت بني اجلميع 
ومن أجل الكويت ووحدتها الوطنية التأمت اجلروح وسقطت 
كل أسباب اخلالفات السياســية لنبدأ صفحة العهد اجلديد 

بروح وحكمة وعقالنية.
«أمير العفو واملصاحلة» وعضيده األمني اللذان ترسخت 
في جوارحهما ومبادئهما روح آبائهم وأجدادهم حكام الكويت 
األخيار من صباح األول، رحمه اهللا، إلى نواف األول، حفظه 
اهللا ورعاه، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل، رعاه اهللا.
وبحمد اهللا وعونه ستبقى صفحات الكويت دائما مضيئة 
بأنوار املصاحلة الوطنية ألن تاريخها التليد ســيبقى يحمل 
مشــعل النور واالســتقرار الذي حبانا اهللا به عبر كل هذه 
الســنوات بحمد اهللا وتوفيقه استقرت سفينة اخلير املباركة 
على شواطئ الشرق وضفاف جبلة وستبقى الراية خفاقة على 
قمة املرقاب، وستكون الكويت بصفاء النفوس زاهية إلى األبد 

بإذن اهللا وتيسيره.. نعم «طاح احلطب» بحمد اهللا ونعمته.

قد ال ترقى عبــارة «خو ما نطرده» إلى املثل إال أنها تعبر 
عن امتعاض «املعزب» من قدوم ضيف غير مرغوب به فاألصل 
إكرامه، أما عدم اســتقباله فيلحق باملعزب ســمعة سيئة، لذا 
يســتخدم «تكنيك» عدم تلبية «مواجيبه» فإن طلب شاي أو 
قهوة اعتذر بعدم توافره، وما إلى ذلك إلى أن «يقص الضيف 

احلق من نفسه» فلم يطرده ولكنه لم يعطه حقه.
نســيت هذه املقولة حتى قامت وزارة األشــغال بالتعاون 
مع جامعة الكويت بإجراء اختبار للمتقدمني لشــغل الوظائف 
اإلشرافية، باإلضافة إلى من تقدم من املهندسني الراغبني في 

العمل كمهندس مشروع أو نائب مهندس.
 ومت تقســيم االختبار إلى ٣ أقسام، هي لغوي (اجنليزي) 
وإداري وتخصصي وكون الشيطان يكمن بالتفاصيل فسأسرد 
لكم مثالب االختبار كما جاءتني، وإذا تكلمنا عن اختبار اللغة 
االجنليزية للمتقدمني فهذا حق للوزارة أن تشــغل الشواغر 
مبوظفني قادرين على التواصل مع املقاولني واالستشــاريني 
احملليني والعامليني ولكن جاء مســتوى االمتحان ركيكا عائما 
ال يتضمن أي تعبير لغوي يســتخدم فيه موظفو األشــغال 
ومهندســوها املصطلحات الدارجة في عملهم اليومي إطالقا 

وسأقف عند هذا احلد. 
والقسم الثاني من االمتحان كان عن اجلانب اإلداري واالختبار 
كان طامة بجميع املقاييس، فمن وضعه غفل عن كون املتقدمني 
موظفي قطاع عام وليسوا موظفي شركات خاصة وشتان في 
آليــة اتخاذ القرار بني القطاع العام واخلاص، فهل من املعقول 
أن يتم ســؤال موظفي األشغال عن اجلمعية العمومية وتدرج 
القرار بني إدارة الشركة وموظفيها وما يدور بهذا الفلك، فمثل 
هذه األسئلة توجه الى طالب العلوم اإلدارية وليس الى موظفي 
األشــغال، وكان األجدر ســؤالهم عن قوانني اجلهاز املركزي 
للمناقصات أو قوانني ديوان احملاســبة والعمل مبوجبها أو 
التعامل مع اللوائح التي حتكم املوظف ورئيسه والصادرة عن 
ديوان اخلدمة املدنية أو على األقل عن الوثائق التي حتكم املالك 
(وزارة األشــغال) مع مقاول العقد أو االستشاري كالشروط 
العامة واخلاصة وغيرها من وثائق العقد أو حتى طريقة تقدمي 
الدفعات أو األوامر التغييرية وال يســتقيم أن تسألهم خالف 

ذلك وسأقف هنا وأترك لكم التعليق. 
أما اختبار التخصص فقد مت تقســيمه حسب تخصصات 
املتقدمني، وهنا أسأل قياديي الوزارة الذين ال يساورني شك 
في حســن نواياهم، وأقول: هل كنتم على دراية بأن الكثير 
ممن تقدموا لالختبار مضى على تخرجهم ١٠ سنوات أو أكثر 

عملوا وأبدعوا في مجال غير مجال تخصصهم؟
أليس من املنطقي أن تكــون االختبارات مختصة بطبيعة 
عمل الوظيفة الشاغرة وليس تخصص املتقدم لها حتى تتبني 

كفاءته اإلدارية والفنية؟ 
هل من املعقول أن يتم تقدمي نفس االختبار جلميع املستويات 
من مدير ورئيس قسم ومهندس مشروع أو نائبه على حد سواء؟ 
هل قدم من تواصل مع جامعة الكويت الشــرح الكافي عن 
طبيعــة عمل الوزارة؟ ألن الواضح لــدي أن مادة االختبار ال 

تدل على ذلك.
وبالنهاية أقولها لكم لقد أحرجتم أنفسكم وأحرجتم اجلامعة 
وأحرجتم موظفيكم وســيكون ذلك جليــا عند تلقيكم نتائج 

االختبارات. 
أدام اهللا من اختار الشخص املناسب للمكان املناســـــب 
وال أدام من تالعب مبصائر املوظفني بطريقة احملاولة واخلطأ.

الكويت بفترة  مررنا في 
القلق بني  عجاف، ساد فيها 
املواطنــني، وكادت احلركة 
التنمويــة تتوقــف، نتيجة 
االحتقان الشديد بني احلكومة 
واملجلــس. وإن كان ظاهره 
مطالب كثيرة، لكن أساســه 
هو الضغط لطلب العفو عن 
املهجرين إلى تركيا! وها هي 
اليوم رايات املطالبة بـ «العفو» 
تطغى علــى املطالب األخرى 
التي طاملا ضجت بها املعارضة! 
ولذلك، وصف البعض «احلوار 
الوطني» بأنه تسوية سياسية 
بني املعارضة واحلكومة، وأنه 

حوار «سيب وأنا أسيب»!
إن املصاحلة الوطنية ينبغي 
أن تشمل إصالح جميع امللفات، 
وطلب العفو ينبغي أن ينعم 
بظله جميع أبناء الكويت، من 
«العبدلي» إلى «تركيا» و«لندن» 
مرورا «بإيران»، ومن غيرهم 

في سجن الصليبية. 
فكلهــم يشــتركون في 
أن  القانــون، ودون  مخالفة 
يتورطــوا في ســفك دم أو 
انتهاك عرض أو نهب مال - 
إال أن يعفــوا األولياء - وهو 
أساس دستوري قوامه العدل 

واملساواة وتكافؤ الفرص.

(وليعفوا  تعالــى:  قــال 
وليصفحــوا أال حتبون أن 
يغفر اهللا لكم) النور: ٢٢. وقال 
تعالى: (وإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم) 
التغابن: ١٤. وقال تعالى: (فمن 
عفا وأصلح فأجره على اهللا) 

الشورى: ٤٠.
العفو عند  هذا هو جزاء 
اهللا فهو باب عظيم من أبواب 
اإلحسان وإن كان العفو بيد 
احلاكم فهو يعني معاني أخرى 
فإن احلاكم عندما يقرر العفو 
فإنه يقرره وهو قادر ويعفو 
إلى  املقدرة واهللا يهديه  عند 
طريق العفو ليزداد حب الرعية 
له وتتوحد الصفوف وتكون 
األمة خلف احلاكم سندا وعونا 

ملا فيه اخلير للبالد.
واحلاكم هــو ولي األمر 
الراعي الذي تتعلم منه الرعية 
العفو والتسامح، فكم  ثقافة 
من ولي أمر قدم العفو ابتغاء 
رضا اهللا وكــم من عفو في 
عصرنا احلديــث في دول 
أخرى أصبحت مثاال للحاكم 
واألمة، وإن شــاء اهللا نتعلم 
جميعا الدرس فمن العفو يتعلم 
الكثيرون ممن لم يفهموا هذا 

الدرس جيدا.
أن  التاريــخ  وســيكتب 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد قد ضرب مثاال 
حيا في العفو والتسامح ليس 
عن ضعف ولكــن عن قوة 
اإلميــان وابتغاء مرضاة اهللا 
في سعيه وفي وطنه، فالعفو 
املقدرة صفة عظيمة ال  عند 
يتحلى بهــا إال من كان مع 
اهللا دائما في ســعيه وقراءة 
ما يدور حولنا من حتديات 
تتطلب االعتصام باهللا جميعا، 
قال تعالى: (واعتصموا بحبل 
اهللا جميعا وال تفرقوا واذكروا 
نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بني قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا) آل عمران: ١٠٣.
إن الكويــت مثــال أمام 
بأن حاكمها ســمو  اجلميع 
الشيخ نواف األحمد  األمير 
قد أطلق بشجاعة العفو الكرمي 
من حاكم كرمي إلى شعبه فهم 
إخوانه وأبناؤه وأهله وجتمعهم 
عالقات فريدة حتسدنا عليها 
الدول والشعوب  الكثير من 
وجتلت في مواقف كثيرة ال 
تعد وال حتصى. أطال اهللا في 
عمر أميرنا القائد الشيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
وأطال اهللا في عمر ولي عهده 
األمني حفظه اهللا، وأدعو اهللا 
أن يدمي علينا هذه العالقة بني 
احلاكم والرعية، عالقة احلب 
والوفاء واإلخالص وأن يدمي 
على بالدنا األمن واألمان دائما.

األمير الشيخ نواف األحمد جاءت 
في الوقت املناســب لتلقي بظاللها 
على نفسية املواطن الكويتي وترفع 
من معنوياته وتبشــره بغد أفضل 

وأكثر استقرارا.
وحتــى إن كانت هناك خالفات 
سابقة بني أي طرف كويتي وآخر، 
فقد آن األوان لطــي صفحة هذه 
اخلالفات الشخصية مقابل املصلحة 
للكويت وأميرها وشــعبها  العليا 

وألجل عني تكرم مدينة.
الشكر والتقدير لصاحب  وكل 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، على ما قدمه من 
عفو شامل ألبنائه، وأسأل اهللا عز 
وجل أن ميده بوافر الصحة والعافية 

ويطيل بعمره.

أجنبية مأخوذة من لغات أخرى.
إننــا نتخوف من عــدم اكتراث 
األجيال بها، والتســاهل في كتابتها، 
وتســطيحها، إلى درجة أن األخطاء 
الشــائعة أصبحت هي القاعدة، حتى 

في وسائل اإلعالم.
إن لغة األمة هــي عنوان ثقافتها 
وحضارتها، لذلك تعمل األمم املتحضرة 
- جاهدة - مــن أجل احملافظة عليها 
واالرتقاء مبستوياتها، ولقد متكنت 
اللغة العربية، بتاريخها الطويل، وتراثها 
األدبي والعلمي الضخم، من أن تصبح 
إحدى اللغات التي تكتب بها وثائق األمم 
املتحدة، كما أنها - بفضل استمرارها 
وتطورها - أسهمت في خلق جماعات 

مستقرة في أنحاء الوطن العربي. 
إضافة إلى أنها لغــة الدين الذي 
تعتنقه الغالبية العظمى من أبناء الوطن، 
لذلك فقد اكتسبت قدسية في نفوس 
املتكلمــني بها، جعلتهم أحرص األمم 
على احملافظة عليها وصونها من كل 
حلن، أو خطأ قد يتسرب إلى أي من 
مستويات بنائها: الصوتي، والصرفي، 

والنحوي، والداللي.

مع منظومة القيم والعادات والتقاليد، 
تقوم ببناء شخصيتهم وتشكل وعيهم 

وأفكارهم.
 ولذلك تتطلب مجابهة ذلك التحدي 
الشــباب فكريا،  تثقيف وحتصني 
مناقشــة قضايا وشواغل الشباب 
واملراهقني، توعية املراهقني بنشــر 
ثقافة االنتقاء واالختيار ملا يتناسب 
مع قيمنا وديننا وأخالقياتنا واحلذر 
من املضامني التي حتوي أفكارا غريبة 
على املجتمع، على أن يكون االنفتاح 
على الثقافات املختلفة بطريقة آمنة.

هناك موجــة جديدة من العوملة 
األخالقية واالستعمار الثقافي يقودها 
منــوذج «نتفليكس» والذي يكرس 
ويرسخ لثقافة جديدة أحادية عاملية 

باستخدام التعددية الثقافية. 
عز الكالم:

ال يحتاج املرء أن يكون حاصال 
على الدكتوراه فــي علم النفس أو 
االجتماع أو خبيــرا باإلعالم حتى 
الذي يحصل هنا من  يستوعب أن 
عملية غرس منظم لقيم موجهة، تتمثل 
بإغراق املشاهد بسيل من اللقطات 
الصادمة واألفكار الشاذة حتى يتطبع 
عليها، ويصبح املمنوع مســموحا، 
وانهيار منظومة القيم في ظل غياب 
املضمون في زمن العوملة الرقمي...

والقادم اعظم!

وهذا التعاون ســينعكس على 
جودة بناء الكويت على أساس الروح 
الوطنية التــي يضمن املواطن من 
خاللها املساهمة في ازدهار هذا البناء 
اجلديد ولعل مبادرة صاحب السمو 

الذي - لألســف - لم نأخذ بأسبابه، 
واجنرفنا خلف نتائجه، التي رمبا تؤدي 

إلى التقليل من شأن لغتنا العربية.
اللهجات  إننــا ال نتخوف مــن 
املنتشرة في مختلف األقطار العربية، 
على مستقبل اللغة العربية، ألنها في 
حقيقة األمــر نتيجة لعوامل طبيعية 
للتطور الذي أحدثه الزمن، واالحتكاك 
الفتوحات اإلسالمية،  الذي جنم عن 
ولكننا نتخوف من تلك اللهجات التي 
تستغني بشكل أو بآخر عن مفردات 
كثيرة عربية، وتستعيض عنها مبفردات 

املجتمــع البحثــي واألكادميي 
مفكرينا ومثقفينا أين أنتم من منصات 
احملتوى املفتوح و«عوملة القيم» في 
مجتمعنا ووعي شبابنا ومراهقينا 

وانعكاسها على سلوكياتهم؟!
منصات محتواها خال من الرقابة 
تقدم أفكارا مختلفة عما يقدم باإلعالم 
التقليدي، عبــر عناصر اإلبهار في 
الصورة، وخصوصية املشاهدة على 
الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الشخصي 
كانت من عوامل جذب املراهقني ملتابعة 

مثل هذه املنصات.
األمر يســتلزم وعيا من جانب 
كل مؤسســات التنشئة االجتماعية 
خلطــورة تعــرض املراهقني لذلك 
احملتوى وما يتضمنه من رســائل 
ضمنية تعلق في األذهان وتتعارض 

ولكن بعــد خلق روح التعاون بني 
جميع األطــراف واجللوس على 
الصــادق ومن ثم  التعاون  طاولة 
وضع خارطة طريق واضحة للجميع 

ألجل حل جميع املشاكل.

الباحثون  إنــه تخــوف يبثــه 
واملتخصصون حــول اللغة العربية، 
حينما يرون أن األجيال اجلديدة تسعى 
جاهدة ألن تفهــم وتقدر قواعد لغة 
أجنبية، واحلــرص على التحدث بها 
بطالقة ونطق سليم، في الوقت الذي 
ال تعنيه فيه لغته، التي ال يتمكن حتى 
من صياغة جملــة قصيرة من دون 

أخطاء فاضحة. 
هذا التخوف يزداد حدة، في العصر 
الراهن الذي نعيشــه، حيث املواقع 
التكنولوجي،  اإللكترونية، والزحف 

بيوتنا خالل أزمة كورونا، مكتبة ال 
لها من األفالم واملسلسالت  حدود 
والبرامج شجعت على اتخاذها بديال 
عن القنوات التلفزيونية من جهة وعن 
املواقع األخــرى التقليدية. وتعتبر 
الدراما من أهم األشكال البرامجية التي 
جتذب إليها عددا كبيرا من اجلماهير 
وخاصة من فئة املراهقني والشباب، 
ولكنها قد تقدم بعض األعمال التي 
حتوي أفــكارا وقيمــا غريبة عن 
املجتمع، بل وفي بعض األحيان تكون 
قيما منافية لألخالق واآلداب العامة 
مــن دون حذف رقابي ألي جزء قد 
يحتوي على أمور ال تناسب أخالقيات 
وقيم وتقاليد املجتمع. عوملة املشاهدة 
هي أيضا عوملة قيم، وهكذا ستحرر 

«نتفليكس» املشاهدة واإلبداع.

فيما مضى من الوقت كان حديث 
الشارع الكويتي يتمحور حول البحث 
عن مخرج مناسب للكثير من األمور 
التي متس املواطن وتؤرقه بصورة 
مباشرة وبشكل يومي ومنها السكن 
الرأي والتصادم  والتعليم وحرية 
املســتمر بني السلطتني، باإلضافة 
إلى األوضاع الصحية الناجمة عن 

جائحة كورونا.
ارتفاع نســبة  إلى  وأدى ذلك 
الطالق ونقص فــي أعداد املواليد 
وارتفاع معــدل اجلرمية، وكذلك 
ارتفاع نســبة متعاطي املخدرات، 
إال أن هــذا ال يعني اليأس املطلق 
من إيجاد حل لهذه السلبيات على 
العكس  الكويتي، بل على  املجتمع 
من ذلك فاحللول موجودة ومتعددة 

اللهجة.. هي امتداد لغوي ال يقل 
أهمية عن الفصحى في أدبها وفنونها، 
كما أن لها مكانة بني الفنون واآلداب، 
لذا فإن دراستها تعطي كما من التراث 

اإلنساني الذي نحتفظ به.
والسؤال: هل للهجات املنتشرة في 
مختلف األقطار العربية اآلن - في عصر 
الفضاء اإللكتروني الواســع - تأثير 
مدمر على بنية ومكانة ومستقبل اللغة 

العربية الفصحى (األم)؟
الباحثون  سؤال دائما ما يطرحه 
في دراساتهم، ويشغل أذهان العاشقني 
للغتهم العربية، الذين يراودهم اخلوف 
من أن يأتي اليوم الذي نبحث فيه عن 
الفصحى فنجدها مشردة بني لهجات 

مختلفة. 
إن بعض األجيال اجلديدة، ال يرى 
في تراجع اللغة العربية - أمام زحف 
لغات أخرى - خطرا يهدد كيان أمتنا 
باملسؤولية جتاه  بأكملها، وال يحس 
مســتقبلها القريب والبعيد، ومن ثم 
فإنه يندفــع اندفاعا ملحوظا إلتقان 
لغة أجنبية يستشرف فيها املستقبل، 
وفي املقابل إهمال لغته، كتابة وحتدثا.

سّرع وباء «كورونا» رقمنة العالم، 
فمكنت أي إنسان في أي مكان في 
العالم من حتميل منصة أو تطبيق 
ويتعامل معه مباشرة في زمن العوملة 
الرقمية التــي وفرت لألفراد مزيدا 
من وقت الفراغ الذي يســتهلكونه 
في املشاهدة، واملزيد من املشاهدة 
املؤثرة، وهكذا تتم عوملة املشاهدة 
على منصة رقمية عابرة للحواجز، 
ومــا ميكن أن تســببه من تدهور 
السلوك في املجتمعات، األمر الذي 
الوقوف حلظة ملعرفة  استدعى منا 
أبعاد ومخاطر هذه الصدمة احلضارية 
اجلديدة، في أكثر مظاهرها تطرفا، 
وتداعياتها خطورة على الهوية الثقافية 

واخلصوصية احلضارية.
وما يجري على هذا املســتوى 
من تنميط القيم بــات معروفا وله 
رموز ومؤسسات إعالمية وسينمائية 
مختلفة تتوجه إلى مراحل العمر كافة 
وليس إلى مرحلة محددة فقط، وقد 
زاد من فاعلية هذه املؤسسات التطور 
الهائل في وسائل االتصال وسهولة 
استخدامها. وهنا البد من توضيح 
أهمية القيم األخالقية، ودورها في 
املنعطف احلضاري الذي دخلت فيه 
احلياة املعاصرة إزاء العوملة وحتدياتها 
وتأثيرها على قيم املجتمع وهويته.

 «نتفليكس» وجدت طريقها إلى 
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تغطي ســماء الدائري السادس بل 
وحتتاج إلى خريطة «جوجل» لتصل 
إلى وجهتك سواء كنت داخل منطقة 

جنوب السرة أو خارجا منها!
٭ القصد: نتمنى ونقترح على املعنيني 
واملســؤولني وعلى رأسهم مجلس 
الوزراء التخطيط إلنشاء مستشفى 
جديد ال يقل ضخامــة وإمكانيات 
ليكون موقعه  عن مستشفى جابر 
قرب املستشــفى العسكري بعيدا 
عن الزحام في جنوب السرة، ويتم 
جتاوز أي أخطاء وعقبات تعترض 
املشروع اجلديد، على أن يتم حتويل 
إلى معهد علمي  «مستشفى جابر» 
دولي لدراســات أمراض السرطان 
ومركز عالجي متخصص حلاالت 
بأنواعه على غرار مركز  السرطان 

دسمان للسكر.

مناسب ومن دون دراسة!
كان بإمكان املسؤولني تقليل حجم 
اخلسارة بتبني فكرة بناء مستشفى 
آخر بجانب املستشــفى العسكري 
يغني عن هذا الكم الكبير من اجلسور 
واخلرسانة املســلحة التي صارت 

املوقع كان  بأن اختيار  املسؤولون 
خطأ! واجتمع املسؤولون فتفتقت 
فكرة جهنمية بإنشاء ناطحات من 
اجلسور العمالقة والتي كانت كلفتها 
على ميزانية الدولة الشــيء الكثير 
فقط لتغطي كارثة اختيار موقع غير 

في سنة ٢٠٠٦/ ٢٠٠٧ مت توقيع 
إنشاء مستشــفى جابر، ومت  عقد 
ليكــون في منطقة  املوقع  اختيار 
جنوب السرة، وبالفعل مت ذلك وبدأ 

املشروع الضخم.
الكثيرون عن جدوى  تســاءل 
اختيار املسؤولني املعنيني لهذا املوقع 
(جنوب السرة)! ملاذا جنوب السرة؟ 
ملاذا لم يقع االختيار بجانب املستشفى 
العســكري مثال؟ خاصة أن جنوب 
السرة أصبحت «موال حكوميا كبيرا» 
لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، اآلن 
وقد زاد الوضع احتقانا، وفي غمضة 
عني تغيــر احلال إلى حال وصارت 
منطقة جنوب السرة مكانا مزدحما 
مكتظا بسيارات املوظفني واملراجعني 
وسيارات شركات املقاوالت، وسيارات 
سكان املنطقة وغيرها الكثير، وتفاجأ 

القصد

مستشفى جابر
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