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بّر الوالدين

ألم وأمل

د.هند الشومر

دوام احلال أمر صعب املنال، فال دائم إال اهللا جل وعال، 
أما نحن بنو البشر فلسنا مبنأى عن الهموم واألمراض 
واملصائب واآلفات، فقد أصابت من قبلنا وستصيب من 
بعدنا، ولو ســلم منها أحد لسلم منها من هم أفضل منا 
من األنبياء والرســل والصديقني والصاحلني، والسعيد 
منا من صبر واتعظ فنال مثوبة صبره، فأفضل العبادة 
انتظار الفرج، أما هــذه األيام فما هي إال دول، يدال لنا 
حينا ويدال علينا حينا آخر، فلو دامت لغيرك ملا اتصلت 
إليك، والليالــي حبلى مبا نتوقعه ومبا ال نتوقعه وما ال 
يخطر لنــا على بال، فاهللا تعالى له في كل يوم شــأن، 
وكل مصيبــة مهما كبرت وثقلت وجثمت على صدورنا 
فمصيرها إلى زوال، ال شك في ذلك، فليس ثمة سرور 
دائم وال نعيم باق سوى نعيم اجلنة، (وتلك األيام نداولها 
بني الناس) سنة اهللا تعالى في خلقه، فنحن نحزن يوما 
ونفرح يوما ونصح يوما ونسقم يوما، وهكذا يكون حالنا 

حتى نلحق بخالقنا:
أال كل شــي ما خال اهللا باطل

وكل نعيــم ال محالــة زائــل
وكل أناس سوف تدخل بينهم

األنامل دويهية تصفر منهــا 
ومن أســباب تعجيل الفرج من الشدائد، تقوى اهللا 
تعالــى (ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 

ال يحتسب) «الطالق: ٢-٣».
وتقوى اهللا خيــر الزاد ذخرا

وعنــد اهللا لألتقــى مزيــد
فتيسير األمور يكون بتقوى اهللا، وإن حمدت اهللا في 
الرخاء ذكرك بالشدة، فهذا نبي اهللا يونس گ ملا وقع 
في بطن احلوت وآيس من نفســه، جناه كثرة ذكره اهللا 
وتسبيحه وتهليله، وفي ذلك يقول املولى عز وجل (فلوال 
أنه كان من املســبحني للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) 
سورة الصافات، فاهللا هو املوجود عند النوازل واملدعو 
حني الشدائد، واملرجو لكشف الهم والغم، والصبر حيلة 

من ال حيلة له.
 روى القاضي التنوخي في كتابه «الفرج بعد الشدة» 
بسند متصل دعاء النبي موسى گ حني توجه إلى فرعون 
ودعاء رسول اهللا ژ يوم حنني ودعاء كل مكروب ما نصه: 
«كنت وتكون حيا ال متوت، تنام العيون وتنكدر النجوم 
وأنت حي قيوم، ال تأخذك سنة وال نوم، يا حي يا قيوم».
وقال أعرابي: من أفضــل آداب الرجال أنه إذا نزلت 
بأحدهم جائحة استعمل الصبر عليها، وألهم نفسه الرجاء 
لزوالها، حتى انه لصبره يعاين اخلالص منها توكال على 
اهللا عز وجل، وحســن ظن به، فمتى لزم هذه الصفة لم 
يلبــث أن يقضي اهللا حاجته ويزيــل كربته وينجح في 

طلبته ومعه دينه وعرضه ومروءته.
من هنا، أقول علينا عدم اليأس من روح اهللا والقنوط 

من رحمته. ودمتم ساملني.

من الصعوبة إقناع بعض الناس بأن لبعض حملة الدكتوراه 
مسارا آخر قد يكون أكثر أهمية وقيمة من التدريس وهو 
البحث العلمي في اجلامعات السيما في اجلامعات البحثية 
Research Based والتــي لم تكتف بالتدريس ونقل املعرفة 
فقط، وإمنا أصبح البحث العلمي أهم أولوياتها، وما مييزها 

عن اجلامعات التعليمية التقليدية!
ســبقت أملانيا غيرها بتبني فكرة اجلامعات البحثية ثم 
تبعتها بريطانيا، ثم الواليات املتحدة بتأسيس جامعة «جون 
هوبكنز» عام ١٨٧٦، ومنا بالتدريج عدد اجلامعات األميركية 
التي تبنت النهج البحثي حتى أصبحت الواليات املتحدة أولى 
دول العالم في اجلامعات البحثية عددا وتصنيفا ومن أبرزها 
جامعة برنستون حيث ضمت لغاية اآلن ٤٥ من الفائزين في 
جائزة نوبل للبحث من بني أعضاء هيئة تدريسها وخريجيها!
وتفتــرق اجلامعات البحثية عن تلــك التعليمية، مبنح 
األولوية للبحث العلمي وكثافة االستثمار فيه، وتوفير فرص 
واســعة لطالب الدراســات العليا وطالب ما بعد الدكتوراه 
واألساتذة من أعضاء هيئة التدريس إلجراء بحوث أصيلة 
في مجاالت متنوعة مــن املعرفة وتبدع في جذب الباحثني 
املميزين ومنهم طالب الدكتوراه كما ذكرت سابقا عن جترية 

جامعة برنستون كنموذج. 
في املقابل، تعطي اجلامعات التعليمية األولوية للتعليم 
املباشــر، مع قدر أقل من البحث األصيــل لغايات التقدم، 
كالترقية من درجة إلى أخرى، وبينما يجب على األســاتذة 
في اجلامعات البحثية املوازنة بني مســؤولياتهم التعليمية 
والبحث والنشر، يتم تشــجيع أعضاء هيئة التدريس في 
اجلامعات التعليمية على جعل توجيه الطالب املباشــر على 

رأس أولوياتهم.
قد متول اجلامعات البحثية من القطاع اخلاص أو العام، 
إلى جانب حمالت جمــع التبرعات لدعم عمل أعضاء هيئة 
التدريس واملوظفني، باإلضافة إلى توفير رأس املال للمختبرات 
والتكنولوجيا، وعادة ما تكون أفضل اجلامعات البحثية هي 
تلك التي متتلك أوقافا أكثر مخصصة للبحث، وبفضل هذه 
األخيــرة، تغدو اجلامعات البحثية قادرة على جذب أعضاء 
هيئة التدريس البارزين، الذين يتم جذبهم من خالل توفير 
مردود مالي أعلى وظروف مالئمة متكنهم من إجراء البحوث 
األصلية في مجاالتهم. على حني تفتقر اجلامعات التعليمية 

إلى تلك األوقاف الضخمة أو املنح احلكومية.
ولذا، متتلك اجلامعات البحثية التمويل الالزم لدعم اجلهود 
البحثية الرائدة رغم تكلفتها، وتستثمر اجلامعات البحثية 
بكثافة في مرافق التكنولوجيا والبحث، مما يجعلها غالبا موقعا 
لالكتشافات املهمة واالبتكارات املثيرة واالختراقات الطبية، 
وتاريخيا كانت أفضل اجلامعــات البحثية حول العالم هي 
بالتحديد من ابتكرت أول أجهزة كمبيوتر رقمية، وأجرت أول 
عمليات زراعة قلب ناجحة، كما طورت أدوية ولقاحات مهمة.

كما بات للجامعات البحثية دور مهم في التنمية االقتصادية، 
من خالل التعاون بني هذه اجلامعات واملؤسسات االقتصادية 
وإنشاء مراكز البحوث املشتركة، وهو ما قاد بدوره جلعل 
البحث العلمي يعود مبردود مالي على اجلامعات التي تعتني 
به، وأن يغدو واحدا من مصادر متويلها، فضال عن دورها في 
أصل االختراعات واإلبداعات التي قامت على أسس بحثية.

ليست هذه املقالة انتقاصا من اجلامعات التعليمية فلها 
دورها وأهميتها وأثرها، ولكنها دفاعا وتوضيحا عن دور 
اجلامعات التي تولي البحث واملعرفة واالبتكارات اهتماما ال 
يقل أهمية عن التعليم والتدريس، وأن من يقوم باحلفر في 
أعماق الظواهر لفهمها سيقدم للمدرس املعلومة التي يحتاجها 

في منهاجه لينقلها لطالبه على طبق من ذهب!

بر الوالديــن يعني طاعتهما 
لهما  وإظهار احلــب واالحترام 
واإلحســان إليهما وقد جعل اهللا 
للوالدين منزلة  سبحانه وتعالى 
عظيمة وأمرنا بإكرامهما واإلحسان 
إليهما والعمل على رضاهما بكل 
وســيلة ممكنة ودعانا للحديث 
معهما باألدب والتقدير واإلنصات 
لهما عندما يتحدثان وعدم الضجر 
منهما وبرهما وهذا ليس عندما 
يكونان حيني فقط ولكن أيضا بعد 
أن يستمر برهما  وفاتهما يجب 
باألعمــال الصاحلة والدعاء لهما 

وإخراج الصدقات. 
قال تعالى: (ووصينا اإلنسان 
بوالديه إحسانا حملته أمه كرها 
ووضعته كرها وحمله وفصاله 
ثالثون شهرا حتى إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعني 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والــدي وأن أعمل صاحلا 
ترضه وأصلح لي في ذريتي إني 
تبت إليك وإني من املسلمني) سورة 

األحقاف: ١٥. 
وقد قرن اهللا عز وجل األمر 
باإلحسان للوالدين بعبادته التي هي 
توحيده ألهميته وتعظيمه فقد قال 
سبحانه: (وقضى ربك أال تعبدوا إال 
إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال 
تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما 
قوال كرميا) سورة اإلسراء: ٢٣. 
(واعبدوا اهللا  تعالــى:  وقال 
وال تشركوا به شيئا وبالوالدين 

إحسانا....) سورة النساء: ٣٦. 
وهناك العديــد من احلقوق 
التي يجــب على األبناء توفيرها 
للوالدين وهي تأمني الطعام والدواء 
والكســوة لهما وإجابة دعوتهما 
وطاعتهما وخدمتهما دون تفضل 
أو منة واحلديث معهما بكل ما رق 
من الكالم والدعاء لهما بالرحمة 
واملغفرة فهما من ســهر الليالي 
لتربيتهم وتوفير جميع احتياجاتهم 

وتعليمهم وتوظيفهم. 
الوالدين هما شــمعتان  إن 
مضيئتان في قلوب األبناء فهما 
الســند احلقيقي لألبناء والغذاء 
الروحي واملعنوي لهم وهما نعمة 
األبناء ومن دونهما  احلياة على 
تكون احلياة بال طعم أو لون أو 

رائحة.
فــاألم حتمل الطفل تســعة 
أشــهر وتتحمــل خاللها التعب 
واملشــقة وآالم الوالدة وكل هذا 
التعب يهون أمام رؤية ابنها الذي 
حتسن تربيته بعد والدته، ويقدم 
الوالدان احلب واحلنان والرعاية 
لألبناء ومينحانهم الثقة ويعلمانهم 
االحترام ألنفسهم ليعينوهما في 
أنسنا  الوالدين هما  إن  كبرهما. 
ومؤنســنا في جميــع األوقات 
وفضلهما ال ميكن نسيانه حيث انه 
يبقى محفورا في الذاكرة، ولذلك 
ال يجب التصرف معهما بأنانية 

والسعي الدائم لنيل رضاهما.
وقد قال أحد الشعراء: 
حبي إليهم ال يضاهى ما عدا

حبي لربــي والنبي محمدا
أبوايا لو جادوا علينا بالرضا

يكن الطريق إلى اجلنان ممهدا 
وأدعــو اهللا أن يطيل بأعمار 
والديكم وأن يرحم والدينا وكل 
من توفي منهم ويرزقهم اجلنة 

ويعتقهم من النار.

ضمن حزمة مختلفة من الوســائل التي 
تضمن جودة وسالسة تقدمي اخلدمات، 

لذلك يجب أال يعتمد عليها بالكلية.
وهنــاك أمر آخر، وهــو أن أي أداة 
تستخدم لضمان اجلودة يجب أال تكون 
حلظية أو موسمية، ولكن تغرس من ضمن 
العمل املؤسســي لضمان االستمرارية 
والدميومــة، فإجــراءات ردود األفعال 
غير فاعلة وذات عمر افتراضي قصير. 
أعتقد أن املوضوع أكبر من عميل خفي، 
يجب أوال إصالح املؤسسات فكثير من 
املمارسات اخلاطئة ال حتتاج إلى عميل 
خفي بل حتتاج إال رغبة وحزم واتخاذ 
قرارات، يتبعها إجراءات تصحيحية من 
خالل إبعاد من هم سبب في تردي جودة 

اخلدمات احلكومية.
وأختم بنقطة مهمة وجوهرية، فإن 
الكثير من األدوات قد فشلت في البيئة 
احمللية، والســبب أن مــن هو جزء من 
املشــكلة، لم يكن جزءا من احلل. يجب 
أن نعي هذه النقطة، وإال فالعميل اخلفي 

سيحتاج إال عميل خفي.

املتبرع، كالنــزول على رغبته في كثير 
من املشاريع التي يرغب في كفالتها، وقد 
ســعت اجلهات اخليرية الستيعاب هذه 
الرغبة، فكان احلرص على اختيار الشريك 
املنفذ، وتوثيق العمل على األرض وإرساله 
للمتبرع، وكذا القيام بجوالت تفقدية، مع 
أخذ جميع الضمانات القانونية، والسندات 
احملاسبية التي حتد من التالعب أو توظيف 
هذه األموال في أغراض مشبوهة، أو خروج 
العمل عن مساره، ولعل في التعاون مع 
بعض اجلهات الرسمية بالدولة، كوزارتي 
اإليقاع،  اخلارجية والشؤون ما يضبط 
فمنظومة التبرعات والتحويالت احملكومة 
بشفافية ونزاهة، من هذه اجلهات الرقابية 

حتما ستؤدي الى تعزيز الثقة.
لقد كانت هذه التوليفة دافعا للتفكير 
في تنويع األمناط التقليدية املعمول بها، 
وصبغها بروح عصرية، تناسب املتبرعني 
وتتكيــف وطبيعة املرحلة، وهذا ما أتاح 
الكويتي،  للعمل اخليري  رواجا مرضيا 
وأكسبه احلضور املشرف، الذي يعطي 

لإلنسانية دفقات متواصلة للحياة.

يقضي معه على التباين الكلي في سياسات 
التنمية الفعلية اإلقليمية ويزيد من قدرتها 
على بلوغ درجات مرضية من االكتفاء 

الذاتي احلولي لتلك الدول. 
فالساحة الدولية تتجه نحو التعددية 
والالمركزيــة في مراكز القوى احملركة 
ألوجــه األنشــطة االقتصاديــة مبا 
يخلق فرصــة فتح منافذ عبور جديدة 
البينية لكسر  التجارة  واستثمارها في 
االحتكار والسيطرة على قنوات الشحن 
والنقل الدولي الرئيســية، وهذا يشير 
إلى أهمية اإلسراع بتفعيل دور املناطق 
اقتصاديا وصناعيا وفتحها  احلدودية 
على التجــارة الدولية، لتفادي األزمات 
والكوارث االقتصادية املتوقعة في ظل 
التوترات التي تشهدها الساحة العاملية.

قائمة من البنود التي يتأكد من وجودها 
على أرض الواقع وهذه البنود قد تكون 
معاييــر للتقييم كمثل جــودة اخلدمة 
املقدمة، اسلوب املوظف بتقدمي اخلدمة، 
سرعة إجنازه املعاملة، مدى فهم املوظف 
للخدمة املقدمة، مهارة املوظف في إيصال 
املعلومة، حسن املظهر، املهنية في التعامل 

مع املراجعني وغيرها.
يتضح من ذلــك أن العميل اخلفي 
وسيلة رقابية وليست غاية، وعادة تكون 

أجنز، لتســليط الضوء على مشروعاته 
التنويرية  اللقاءات  التي يكفلها، أو عقد 
التي تستعرض األفكار، وتتبادل اآلراء، 
واحلمــدهللا فهذه الطرق كلهــا كان لها 
الصدى الطيب في استقطاب عدد وفير 
من احملسنني، ممن آمنوا بالفكرة، لتتدفق 
تبرعاتهم سخية في قوالب خيرية منوعة، 
كان لها األثر امللموس في دعم التوجهات 

اخليرية محليا ودوليا.
وهنــاك أيضا ما يعــزز من احترام 

قادرة على جذب املشروعات االستثمارية 
احمللية والدولية مبا يدير احلركة التجارية 
واملالية وينشطها بشكل يخلق املوازنة 
التنموية بــني دول اجلوار، األمر الذي 

التقييم.
وحالها حال أي وسيلة لضبط اجلودة، 
يجب من يتصدى لهذه الوظيفة أن يكون 
ذا دراية وخبرة بهذا املجال مع فهم عميق 
للثقافة احمللية، فال يكفي إحضار منوذج 
من اخلارج وتطبيقه بشكل مباشر، بل 
يجب تطويعه كي يناسب البيئة املختارة 

للتطبيق.
ومما ال شــك فيه أن العميل اخلفي 
يجب أن يكون مدربا بحيث تكون لديه 

وإنا لنحمد اهللا أن هيأ للعمل اخليري 
ما جعله حفيا بهــذه األمانة، جدير بأن 
يصون، وإن كنا قد اتفقنا على أن املتبرع 
شريك، فإن احلق يعطيه أيضا أن يكون 
على مسافة من املشاريع، تسمح له بأن 
يقول كلمته ويطلع على ما يجري، وهذا 
ما دفع الكثير من اجلهات العتماد آليات 
تواصل مختلفة، تقوم بهذه الوظيفة خير 
قيام، من إرسال الرسائل النصية، مرورا 
الشهرية والسنوية حلركة ما  بالتقارير 

وتهيئتهم صناعيا ورقميا باعتبارهم ثروة 
بشرية منتجة بشكل فعال. 

فاملناطــق احلدودية احلرة املجهزة 
ببنيتها التحتية اخلدمية والكوادر البشرية 

ما هي وظيفة العميل اخلفي؟ وهل 
هذه اآللية فعالة لرصد جودة اخلدمات 
ومعرفة مواطن اخللل؟ وهل تعتبر هذه 
األداة كافية؟ هذه بعض التساؤالت التي 

سنجيب عنها في هذا املقال.
في البداية العميــل اخلفي له أدوار 
مختلفة. قوة هــذه األداة تكمن في أن 
الرقابة يتم القيام بها في سرية من أجل 
التأكد من أداء ومهارات وأخالقيات العاملني 

في املؤسسات اخلاصة أو احلكومية. 
ويهدف العميــل اخلفي إلى حتقيق 
تقييم واقعي ألداء املؤسسة وذلك من خالل 
املشاهدات احلية وليس االعتماد على رأي 
وتقرير املسؤولني عن املؤسسة. ممكن أن 
يكون التقييم لالنضباط في احلضور، 
أو جودة تقدمي اخلدمات، وحسن التعامل 
مع املراجعني، أو سرعة إجناز املعامالت.

 النتيجة املرجوة من هذه األداة هي 
معرفة ما يتم على أرض الواقع واستكشاف 
اخللل في املؤسسات من أجل رفع إنتاجية 
املوظف وحتسني جودة األداء وبث روح 
املوظفني وضمان شفافية  التنافس بني 

متر منظومة العمل اخليري بسلسلة 
طويلة من اإلجراءات امللتحمة، فال غنى 
لواحدة عــن دعم أختها، ولعلي ال أكون 
مبالغا لو قلت إن أقواها إن لم يكن أهمها 
عنصر «املتبرع»، احملسن من أهل اخلير 
الذي يكفل بســخاء يده هذه املسيرة، 
ويضمن لها أن متتد باســتمرار، ولعل 
في إرضاء طموح العمل اخليري الكثير، 

وعليه حتما أن يخوض معتركا وعرا.
دعوني أقل مبنتهى الصراحة، إن على 
الكيانات اخليرية إعطاء املتبرع حقه غير 
منقوص، وإن كنت اعلم يقينا قيام غالبية 
إن لم يكن كل اجلمعيات واملبرات اخليرية 
بهذا الصنيع، حني جعلت منه شــريكا 
في صناعــة، هي أحوج ما تكون الحتاد 
مكوناتها، وصوال جلودة املنتج، إذ توجب 
أن تكون هناك رؤى متحدة، تفسح املجال 
لغــرس الثقة، التي هي رأس مال ال يقل 
أهمية عن املادة، وفــي ظالل الثقة تلك 
تتبدد املخاوف وتبقى اآلمال، فمادام وجد 
املتبرع اليد التي يأمنها على ماله، اقتنع 
ورضي، وزادت حماسته وأقبل سخاؤه.

القيمة احلرة وجود مناطق  تتطلب 
حرة تتمتع بتسهيالت جمركية وضريبية 
ميارس فيها أنشطة جتارية متنوعة تعكس 
األيديولوجية السياســية واالجتماعية 
للبقعــة املكانية، مبا يــوازي إمكاناتها 
االقتصادية بشكل ينسجم مع محيطها 
اإلقليمي، فاملناطق احلدودية لها أهمية 
إستراتيجية مما يستلزم دراسة بعدها 
املكانــي وأثرها االقتصــادي لتنميتها 
وربطها بعجلة التنمية البيئية املستدامة.

وهذا يقودنا إلى تبني سياسات التنمية 
املكانية للنهوض بتلك املناطق اقتصاديا 
واجتماعيــا وعمرانيا، مبنهجية عملية 
حتقق مبدأ العدالة االجتماعية والكفاءة 
االقتصادية لألفراد املقيمني والنازحني من 
خالل دمجهم في احلياة املدنية املعاصرة 

كلمات ال تنسى

دوام احلال 
من احملال

مشعل السعيد

عالم اآلراء

بني البحث 
والتدريس

 في اجلامعات!
samiraburumman@princeton.eduد.سامر أبورمان

وقفة

املتبرع قمة 
الهرم اخليرّي

عبداهللا الشهاب

نافذة دولية

االستثمار 
احلدودي

Tahanihuman@gmail.comتهاني الظفيري

الرعاية  متوافرة في مختبرات مراكز 
واملستشفيات.

كنــا نتمنى منه أن يطور من عمل 
املنظومة الصحية ويعالج القضايا التي 
يعاني منها املراجعون فيما يخص تراكم 
املواعيــد في العيــادات التخصصية 
واخلارجية وقوائــم انتظار العمليات 

واألشعة الدقيقة.
أخيرا االستقالة رفعت وبدل اإلجازات 
صرف إلى من هم في املناصب العليا 
مبكاتب القيــادات ومن يتبعهم، بينما 
بقية املوظفني من أطباء وهيئة متريضية 
وفنية معلق وضعهم بسبب التدقيق الذي 
يعود إلى نقص عدد املدققني املفرزين 
من قبل الشــؤون اإلدارية، األمر اآلن 
أصبح بعهدة وكيل وزارة الصحة بعد 
استقالة احلكومة، ويجب عليه حسم 
املوضوع بأسرع وقت ممكن بتوفير 
الطاقــم اإلداري الكافي إلجناز البدل 
النقدي الــذي ليس بحاجة إلى انتظار 

موافقة الوزير اجلديد. 

 وزيــر الصحة من األشــخاص 
املجتهدين وقد أشدنا بعمله ولكن كنت 
أمتنى قبل استقالته أن يحل املشاكل التي 
يعاني منها املواطنون مثل مشكلة نقص 
التي تعاني منها املستشفيات  األدوية 
واملراكز الصحية التي ســبق أن وعد 
بحلها وحتى اليــوم األدوية ناقصة، 
كذلك األمر ينطبق على التحاليل هناك 
بعض التحاليل املادة املخصصة لها غير 

والتظلمات على الوزارة مجددا.
ديوان اخلدمة الذي لم نسمع كلمته 
طوال الفترة املاضية بشأن تلك التغييرات 
التي حتدث باجلهات احلكومية وحتديدا 
في الوقــت الضائع ما مدى قانونيتها 
نعلم أنها اتخذت قبل قبول االستقالة 
ولكن هــل توقيتها صحيح أو حتتاج 
إلى رأي قانونــي ينصف من تضرر 

من تلك القرارات.

أن  املاضية  السنوات  اعتدنا خالل 
نرى قبل استقالة احلكومة بساعات قيام 
بعض الوزارات بإجراء بعض التعيينات 
والتدويرات في املناصب القيادية لها، 

وتعيني أشخاص مكان آخرين. 
وكانــت وزارة الصحة قامت بهذا 
اإلجراء، حيث ســبق وقبل استقاالت 
ماضية قامت بإجــراء حركة تغييرات 
لبعض القياديني املشهود لهم، حلقها رفع 
قضايا على الوزارة من قبل املتضررين 
حتى أنصفهم القضاء الشامخ بتمكينهم 
وإعادة إلى وظائف التي كانوا يشغلونها. 
أعتقد أن وزارة الصحة ليست بحاجة 
إلى مثل هذه التعيينات التي أعلن عنها 
مؤخرا، وتعتبر في الوقت الضائع حيث 
إن الوزير ووكيل الوزارة كانت لديهما 
الفرصة الكافية منــذ تعيني احلكومة 
باتخاذ هذا اإلجراء باستبعاد أو تعيني 
املناسب لكل منصب وليس بعد علمهما 
بقرب االستقالة يتم إجراء هذا التدوير، 
حتى ال يكرر سيناريو فتح باب الشكاوى 
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