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بداية نرفع أحر التعازي إلى صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحم����د، حفظه اهلل ورعاه، ولول����ي عهده األمني ولكل 
الش����عب الكويتي عامة وأهالي الضحايا واملصابني خاصة في 
تلك الفاجعة والكارثة التي حلت على الكويت وأهلها. كما نرفع 
أكف الضراعة إلى العزيز احلكيم ليتغمدهم بواسع رحمته وأن 
يصبر أهلهم ويعوضهم خيرا، وأال يحرم صاحب السمو األجر 
إلصدار سموه األوامر مبعاجلة املصابني خارج البالد والتخفيف 
عن ذوي الضحايا وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في 
بادرة إنسانية من سموه تؤكد أنه كعادته أمير اإلنسانية، أطال 

اهلل عمره وجزاه عن شعبه كل خير.
لن نتحدث عن املتهمة بارت����كاب اجلرمية ولن نخوض في 
التفاصيل بالرغم من أنني أكاد أقسم بأنها لم تكن تقصد أو حتى 
يخطر على بالها ما نتج عن فعلتها الش����نعاء تلك والتي جاءت 
بفع����ل الغيرة، لكننا ندعو اجلميع إلى التريث قبل اإلقدام على 
أي فعل أهوج واملقارنة بني اإلضرار، فعلى سبيل املثال لو متت 
املقارنة بني أقل الضررين، مثل ارتباط الزوج بأخرى أو مواجهة 
تهمة بالتسبب في مقتل ما يزيد على 45 نفسا، بالطبع ال مجال 
للمقارنة، فلو أن كل واحد منا فكر في اخلطوة التالية ولم يقتصر 

تفكيره على اخلطوة األولى فقط لعم السالم في املجتمع.
ف����ي تلك احلادثة والتي أقرب ما تكون إلى كارثة حرب بعدد 
ضحاياها واملصابني سقطت ورقة التوت عن احلكومة واتضح جليا 
عدم وجود خطة ملواجهة الطوارئ والكوارث والتي كان للجهراء 
على وجه اخلصوص احلظ األوفر منها في الس����نوات األخيرة، 
وبالرغم من تدخل صاحب السمو األمير مببادرته اإلنسانية التي 
كان لها األثر الكبير في التخفيف عن ذوي الضحايا واملصابني 
وأهل الكويت قاطبة إال أنني متنيت لو كانت هناك خطة تطبق 
تلقائيا في مثل تلك األزمات دون أن يستدعي األمر تدخل رأس 
البالد وأميرها، ألنه يج����ب على جميع من حظي بثقة صاحب 
السمو أن يكون أهال لهذه الثقة وأن يؤدي دوره، كل من موقعه، 
وان تلغى جملة »ماشية على البركة« من قاموسنا بالرغم من أن 

البركة مسعى اجلميع ولكننا نريد التوكل ال التواكل.
ختاما، مرة أخرى نقولها لصاحب السمو، شكرا أمير اإلنسانية، 
وإن كنا ال نس����تكثر ذلك من سموك، وإن كان الشكر لن يوفيك 

حقك، ولكنه واجبنا جتاه سموك بعد السمع والطاعة.
وحفظ اهلل الكويت وش����عبها من كل مك����روه وأدامك على 

رأسها.
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لم أؤيد ولم اطبل وازمر نهائيا في احاديثي او كتاباتي لتلك 
»اخلرافة« املسماة باسقاط قروض املواطنني، والتي صدقها وبلعها 
كثير من السذج، رغم اني اعاني اشد االمرين، اقتصاديا ونفسيا 
نتيجة تكبيل نفسي »بنفسي« يوما ما بقرض بنكي، اقترضته، 
وانا بكامل قواي العقلية، لكن في غياب احلكمة وبحضور قوي 
لسوء تدبير االمور فابتليت بعد ذلك بالقيمة الكبيرة لقسط القرض 

الشهري، فكان الذي مازلت اعاني منه األمّرين حتى اليوم.
وعندما أنش����أت حكومتنا »مشكورة« صندوق املعسرين او 
املتعثرين والذي ال يذمها وينتقدها على انشائها له سوى هؤالء 
املتاجرين ب� »بخرافة« اسقاط قروض املواطنني تقدمت كغيري 
من املعسرين احلقيقيني مبستنداتي للصندوق آمال اي مساعدة 
»مشكورة« تقرر بعد دراسة حالتي ومستنداتي، وفعال تلقيت 
قبل ايام قليلة اتصاال تلفونيا يدعوني للحضور وتوقيع عقد 
جديد جلدولة القرض، خفض مبوجبه قس����طي الش����هري الى 
النص����ف، بحيث اصبحت بعد ذلك اعان����ي »مرا« واحدا وليس 
امّرين، لكنه »مر« بطعم »احللو«، سيجعلني انهض مجددا من 
عثرتي االقتصادية والنفس����ية وقبلها جعلني اؤمن فوق ما انا 
مؤمن ومسلم به ان جمائل وافضال هذا الوطن جتاه مواطنيه ال 
حتصى وال تعد ولن تنتهي رغم ان اغلبيتنا الساحقة كمواطنني 

لم تقدم شيئا ملموسا لهذا الوطن.
مقابل ذلك، يخرج احد هؤالء الفرحني باطالق مسمى »ناشط 
سياسي« على انفس����هم رغم عدم فقههم بالسياسة ورغم انهم 
ليسوا بناشطني سوى في ازعاج واشغال الوطن والتقليل الدائم 
من قيمة االشياء التي يقدمها للمواطنني، يخرج بتصريح اجوف 
يصف به صندوق املس����رحني الذي انشأته احلكومة مشكورة 
ملساعدة جميع املس����رحني من القطاع اخلاص بأنه صندوق ال 
يسمن وال يغني من جوع، مصورا هؤالء املسرحني وكأنهم على 
شفا املوت والفناء، متناسيا وبتعمد ان احلكومة دعت من تنطبق 
عليهم الشروط لتقدمي طلباتهم للصندوق واالستفادة منه حتى 
بأثر رجعي، ومع ذلك لم يتقدم حتى هذه اللحظة س����وى بضع 
عشرات، وهو عدد منخفض جدا جدا جدا مقارنة باالعداد الهائلة 
غير الصحيحة املخيفة التي ذكرها من تاجروا مبشكلة املسرحني 
من القطاع اخلاص، فبانت اباطيل واكاذيب واالساليب امللتوية 
لهؤالء الذين تاجروا مبشكلة املسرحني واستخدموها في االسابيع 
املاضية قناعا كاذبا خادعا لتمثيل ادوار البطولة واملعارضة ودور 

ادعاء اخلوف على مصالح املواطنون.
وعلى رأسهم هذا الناشط الذي ركب بسهولة موجة االجتاه 
لهواية السياس����ة في البلد بعد ان نشط جيبه وامتأل من العمل 
بالقطاع اخلاص الذي منح به تسهيالت »سلطانية« قلما متنح 
لآلخرين جعلته يفكر فيما هو اكبر والوصول للبرملان، لكنه في 
كل مرة يصطدم ب� »حوت« قبيلته املرشح معه في االنتخابات 

الفرعية.
رمبا كنا س����نغض النظر او سنعذر وافدا ما لو أنكر وجحد 
فضائل الكويت ونرجع ذلك لنوعي����ة ضميره واخالقه، اما ان 
يفعل ذلك بعض احملسوبني على الوطن كمواطنني هنا ال منتلك 

اال التصدي لهم وفضحهم هم وخزعبالتهم.
Mike14806@hotmail.com

باألمس كنت أحتدث مع زميلي 
وصديقي في العمل بوناصر عبر 
األثير عن أح���داث اجلهراء وما 
وصلت إليه التحقيقات، وتطرقنا 
أيضا إلى م���ا ذكر من تعقيبات 
وتعليق���ات إعالمية تخص تلك 
احلادثة إلى أن وصل حديثنا إلى 
سؤال مهم وهو: كيفية تطبيق 
العدال���ة؟ وهل بالفع���ل توجد 

عدالة؟
ومن ه���ذه النقطة أبدأ مقالي 
اليوم معكم، فالعدالة كلمة صعبة 
وتنفيذه���ا أصعب، وما جعلني 
أكتب اليوم عنها جملة قمت بذكرها 
في محادثتي مع بوناصر عندما 
قال لي إنه لم تعد توجد عدالة في 
مجتمعنا، وما يثبت حديثه تلك 
األوضاع التي أصبحنا نعيشها 
كما ل���و أننا عدنا إل���ى العصر 
احلجري، وهنا قمت بالرد عليه 
بأنني أصبحت أشعر بأننا نتبع 
قانون »العني بالعني« وقبل إمتام 
جملتي وجدت مقاطعة من بوناصر 
يقول لي: هذا خطأ وإذا أصبحنا 
بالفعل نتبع هذا القانون سنصبح 

مجتمعا ال يبصر.
بالفع���ل أصبحنا مجتمعا ال 
يبصر، فحريق اجلهراء ليس أول 
سابقة من نوعها في مجتمعنا، 
وها نحن في انتظار ما سينتهي 
اليه التحقيق كم���ا انتظرنا في 
السابق، وباعتقادي الشخصي وال 
أفرضه على أي قارئ أن القضية 
لن ينتج عنها شيء، وقبل الدهشة 
والتعجب من قبلكم أطلب منكم 
أن تتذكروا قضايا كثيرة حدثت 
سواء كانت حريقا أو اختالسات 
أو تهريب مخدرات وأخيرا قتل 

النفس.
نعم نحن مجتمع أصبح يفقد 
بصيرته، ولألسف ليس من قانون 
العني بالعني ولكن أصبحنا ال نرى 
احلقيقة، ب���ل ال نقول احلقيقة، 
والساكت عن »اخلطأ« شيطان 
أخرس، ف���ي كل صباح نقرأ في 
اجلرائد ونسمع من خالل األخبار 
عن جرائم قتل سواء كانوا شبابا 
أو وافدين وقد كتبت الكثير في 
تلك القضايا ولكن ال أحد يسمع 
أو يبصر، من منكم يقول لي ماذا 
حدث مع مهربي املخدرات الذين 
مألوا الدولة بأنواع منها نعرفها 
كسماع ومنها لم نسمع به قط إال 
ممن أدخلوها، ولكن السؤال هنا: 
ما عقوبتهم؟ ال نعلم، وخير مثال 
على ما أقوله »الهارب الباكستاني« 
وهذا احلدث ليس ببعيد، هرب وال 
نعلم من قام بهذا أو ما عقوبة من 
هربوه، وإذا أتينا على أموال الدولة 
والسرقات التي حتدث يوميا وهذا 
ليس بافتراء وخير ما يؤكد كلماتي 
قرار ديوان احملاسبة الذي يذكر 
باألسماء سنويا من يسرق ومن 
يقوم بالتالعب في أموال أجيالنا 
ولكن هذا ما يؤكد أننا شعب ال 
نبصر برغم من عدم اس���تخدام 

قانون العني بالعني.
atach_hoty@hotmail.com

العين بالعين

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر
أيام قليلة ويحّل علينا شهر رمضان 
املبارك، ونكون جميعا في ضيافة الرحمن 
ونحن نغرف من موائد الرب. ففي هذا 
الشهر الفضيل سندخل جميعا مرحلة 
مهمة من مراحل احلياة، وسيكون هدف 
اإلنسان املسلم هو العيش من أجل نيل 
الرحمة واملغفرة، والسعي لنيل رضا 
اهلل جل وعال واالنقطاع للعبادة وترك 
احملرمات. الكل سيسعى لبرمجة أيامه 

وساعاته خالل هذا الشهر، من أجل أن يخرج فائزا ومستفيدا من 
النفحات اإللهية والبركات الربانية التي حتل على من يدخل حتت 
ضيافة الرحمن، فلندع اهلل جميعا بأن يتقبل أعمالنا وأال يخرجنا 

من هذا الشهر إال وقد ُغفرت ذنوبنا.
وصلتني رسالة عبر البريد االلكتروني حتتوي على قصة قصيرة، 
بها موعظة رائعة أحببت أن أشارككم بها في هذه املناسبة املهمة، 
فقد وجدت أن هذه القصة حتوي عبرا مهمة، تستحق أن نذكر بها 
أنفسنا ونحن على أعتاب هذا الشهر املبارك. القصة تقول بأن هناك 
ملكا استدعى ثالثة من وزرائه، وطلب منهم أمرا غريبا يتمثل بأن 
يأخذ كل وزير كيسا ويذهب إلى بستان القصر، ليملئ هذا الكيس 
م���ن مختلف طيبات الثمار والزروع ويأتي به إلى امللك، كما طلب 
منهم عدم االستعانة بأي أحد في هذه املهمة. استغرب الوزراء من 
طلب امللك وأخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان لتنفيذ 
رغبة املل���ك. فأما الوزير األول فقد ح���رص على أن يرضي امللك 
فجمع أفضل وأجود الثمار والزروع، وكان يتخير الطيب واجليد 
من الثمار حتى مأل الكيس. أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعا بأن 
امللك ال يريد الثمار وال يحتاجها لنفس���ه وأنه لن يتفحصها، فقام 

بجمع الثمار بكسل واهمال ولم يتحر 
الطيب من الفاسد حتى ملئ كيسه بهذه 
الطريقة. أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن 
امللك سيهتم مبحتوى الكيس أصال، فمأل 
الكيس باحلشائش واألعشاب وأوراق 
األش���جار. وفي اليوم التالي أمر امللك 
أن يؤتى بالوزراء م���ع األكياس التي 
جمعوها، ثم أم���ر جنوده بأن يأخذوا 
الوزراء الثالثة ليسجن كل منهم منفردا 
مع الكيس الذي جمعه، وملدة 3 أشهر في سجن بعيد ال يصل إليه 
أحد وأن مينع عنهم األكل والشراب. فأما الوزير األول فبقي يأكل 
من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت األش���هر الثالثة، وأما 
الوزي���ر الثاني فعاش تلك املدة في ضيق وقلة حيلة معتمدا على 
ما صلح فق���ط من الثمار التي جمعها، أما الوزير الثالث فقد مات 

جوعا قبل أن ينقضي الشهر األول.
هكذا نحن يا أعزائي، سنقبل على شهر فيه الكثير من الطيبات 
وال���رزق، فيه الكثير من الهبات والهدايا اإللهية. فماذا س���نجمع 
خالل هذا الش���هر لنقدمه بني يدي اهلل في يوم احلساب واجلزاء؟ 
هل س���نجمع ما أراده اهلل من خير وثواب وحسنات؟ أم سنجمع 
البعض منها؟ أم سنخسر كل هذه اجلوائز والعطايا من أجل أعمال 
ستحرق لنا ثواب صيامنا؟ في هذا الشهر لن جند من يعيننا على 
تنفي���ذ إرادة اهلل عز وجل بأن يكون عملنا مضاعفا لنيل الثواب 
املضاعف، فهل سنجمع خالل هذا الشهر ما أمرنا اهلل به؟ أم سنكون 
كالوزير الثالث ونعتقد بأن اهلل ال يحتاج إلى أعمالنا، فنجمع ما 

سيحرق به الظاملون في نار جهنم والعياذ باهلل.
abz973@hotmail.com

عدنان فالح الشمري

كيف نستفيد 
من شهر رمضان المبارك؟

إشراقة

شكرًا أمير اإلنسانية

»معسر« شاكر.. و»ناشط« ناكر

سعد فهد الحرمل

تحت المجهر

مخلد الشمري

رؤية

نستقبل هذه األيام ضيفا عزيزا ال يأتي إلينا في العام إال مرة 
واحدة، يزورنا فنكون له أشد حبا، ضيف تخفق بحبه القلوب، 
وتشرئب إليه األعناق، وتتطلع األعني لرؤية هالله، هذا الضيف 
الكرمي املبارك يعرفه املؤمنون حقا ألنهم هم أنفس����هم الذين 
يؤدونه حقه، ويقدرونه قدره فيكرمون وفادته صدقا وعدال، 

وإن اهلل رفع قدر هذا الضيف أيضا في القرآن الكرمي.
ال شك أنك عرفت عزيزي القارئ من هو هذا الضيف الكرمي، 
إنه ش����هر رمضان املبارك أعاده اهلل علين����ا وعليكم باخلير 
والبركات، إن هذا الش����هر الكرمي يعتبر من أفضل الش����هور 
وأجملها في عاملنا االس����المي حي����ث تكون له طقوس معينة 
وأكثر روحانية عن األش����هر األخرى، حيث يكون الفرد قريبا 
من خالقه عز وجل فيقرأ الق����رآن الكرمي ويكثر من الطاعات 
والعبادات، ومن ناحية أخرى يكون قريبا من عائلته ويصل 
أرحامه ويغفر ملن أس����اء في حقه سواء كان شخصا بعيدا أو 
قريبا ألنه شهر الطاعة والغفران. فما أجمل هذا الشهر الكرمي 
ال����ذي يقرب البعي����د ويزيل الكره واحلقد من قلوب البش����ر 
جميعا، فهل اجلميع مستعدون للقاء هذا الشهر الفضيل؟ وهل 
سيمضي عليكم كباقي األشهر من غير أن تتركوا فيه بصمة 

تنفعكم يوم السؤال؟
األسئلة متعددة ولكن يبقى اجلواب واحدا، فمن منا ال يريد 

أن يستغل كل دقيقة فيما يرضي اهلل عز وجل؟
فيجب علينا أداء فرائضنا في وقتها واإلكثار من السنن التي 
تكون حلقة وصل وخشوع بيننا وبني خالقنا عز وجل، ودوام 
التصدق على الفقراء واملس����اكني حت����ى لو لم يكن لديك املال 
الكافي أو الطعام لكي تتصدق به عليهم فإن لديك االبتسامة، 
فابتس����م في وجه أخيك املسلم ألن االبتسامة صدقة وتعتبر 

مدخال للحب والعطف في قلوب البشر.
وليس الصوم االمتناع عن األكل والش����رب فقط بل يجب 
علينا أن نغض أبصارنا عما ال يرضي اهلل كاملشاهد السيئة 
والبذيئة التي تلهي اإلنسان عن ربه وجتعله يبحر في املعاصي 
واملنكرات، وعلينا أن نزن الكلم����ة قبل أن ننطقها واالبتعاد 
عن النميمة والكذب. هل س����ألنا أنفسنا ملاذا نرى الساعة في 
طاع����ة اهلل طويلة بينما نراها قصيرة في مش����اهدة التلفاز 
أو التس����وق؟ أسأل اهلل العزيز القدير أن نكون ممن يتركون 
بصمتهم التي تضيء لهم دروبهم يوم يقوم احلساب. ولنتذكر 
مقولة أن اليوم عمل بال حساب، وغدا حساب بال عمل، فأغتنم 

يوم عملك ليوم حسابك.
مبارك عليكم الش����هر.. وعس����اكم من عواده و»حفظ اهلل 

الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه«.
alsuwaifan@hotmail.com

أبدأ من حيث انتهى طموح وزير اإلعالم األس���بق 
د.أنس الرش���يد عندما أعلن بصراحة خطته لتفكيك 
وزارة اإلع���الم وحتويلها إلى مؤسس���ة خاصة حتى 
تستطيع مواكبة الزمن بعدما صارت مرتعا للمتسيبني 
وعالة على خزينة الدولة من دون أي فائدة في سماء 

اإلعالم احلر احلديث.
 وقد تنامت هذه الفكرة بشكل حقيقي خالل السنوات 
املاضية ولكن من دون أي جدوى أو فاعلية تذكر، فمن 
املعروف أن بعض احملطات حديثة التأسيس استطاعت 
وضع خطة مبرمجة الستنساخ أرشيف ومواد تلفزيون 
الكويت حتت حماية ومباركة قياديي الوزارة ومبخالفة 

صريحة لألسس واملواثيق اإلعالمية القائمة عليها.
ولم يتوقف هذا االستنزاف عند هذا النحو، بل تعدى 
ليشمل موظفي هذا القطاع الذين ساهموا بشكل مباشر 
في بناء قواعد هذه احملطات حتت مرأى قياديي اإلعالم 
الذين اقتصرت سلطتهم على تسجيل الئحة تضم أسماء 
العاملني في هذه احملطات مع كل تشكيل وزاري حتى 
يرفعوا احلرج الرسمي عنهم ولتبقى خطوط العودة 
شبه قانونية الستدراك أي خطوة مسبقة أو مفاجئة 
لهم ولتستمر هذه احملاكاة املشتركة قائمة إلى يومنا 
احلالي ومن ثم يستمر العمل بصورة تقليدية وبرمت 

طبيعي ظاهر للعيان ال يحتاج إلى إشارة أحد.
وعند العودة والبحث عن أس���باب هجرة الكوادر 
اإلعالمية تتضح لكم أسباب تفضيلهم لهذه احملطات 
التي قدرت مواهبهم وإبداعاتهم ومنحتهم مساحة من 
التفرد واحلرية الكافية لتفريغ تلك الطاقات املكبوتة 
أثناء عملهم الس���ابق الذي غلبت عليه البيروقراطية 
والروتني اإلداري القاتل، ما س���اهم بشكل مباشر في 

تعطيل انطالق متيزهم اإلعالمي.
ورغم وعي اجلميع باملثالب التي تالزم هذه العملية 
اإلعالمية إال إننا جن���د أن بعض القائمني على وزارة 
اإلعالم يجتهدون الس���تمرارية الوضع ليبقى كما هو 
عليه لالس���تفادة من هذه االمتي���ازات في ظل تخبط 
قائم ينتظر قرار إدارة دفة اإلعالم وإعادته إلى احلياة 

اإلعالمية من جديد.
 مالحظة: طبيعي غياب تلفزيون الدولة الرس���مي 
عن حادثة اجلهراء الذي جتاهلها كعادته في مثل هذه 
املواقف وكأن األحداث جتري في مكان آخر، فإلى متى هذا 

التخبط؟! ألم يحن الوقت خلصخصة هذا اجلهاز؟!
Talal-alhaifi@hotmail.com
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