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كارث���ة ألقت بظاللها على الكويت وأهلها، مأس���اة تتجدد 
ليست األولى من نوعها، ونسأل العلي القدير ان تكون اخلامتة 
واألخيرة، حصدت في طريقها العشرات من النساء واألطفال 
وخلفت وراءها الرعب واأللم واحلزن، والفرح حتول إلى مأمت 
بعد ان س���دت وحاصرت النيران التي ال ترحم طرق النجاة 
أمامهم. والسؤال الذي يس���أله كل مواطن: من املسؤول الذي 
سيتحمل تبعية هذه الكارثة؟ من املتسبب اذا كان الكل يحمل 

غيره التقصير ويبعد عن نفسه أصابع االتهام؟
والس���ادة أعضاء مجل���س األمة الذين اخ���ذوا يصدرون 
التصريحات النارية ويحملون احلكومة مسؤولية كل مصيبة، 
نسوا بل تناس���وا أنهم جزء من تلك املس���ؤولية اجلماعية، 
فالسلطة التشريعية تتحمل أيضا تبعية هذا األمر، كون بعض 
األعضاء يعترضون طرق اجلهات املختصة لتطبيق القانون 
بتفعيل الوساطة لدى اجلهات املعنية والضغط عليها من اجل 
السماح إلقامة مثل هذه اخليام في مناسبات أخرى أو مشابهة 
رغم خلوها من جميع وس���ائل األمن والسالمة وغض النظر 

عنها كما قبلها من جتاوزات.
فالتعدي عل���ى القانون أصبح ظاهرة واضحة لوجود من 
يساند هؤالء املتجاوزين والشواهد التي حدثت خالل السنوات 
الطويلة السابقة كثيرة ومتت باعتراض عمل اجلهات املختصة 
أثناء القيام بواجبها. ففي حلظة تدخلهم إلعاقة تنفيذ القانون 
ال يكون في فكرهم س���وى ايجاد ما يحقق مصاحلهم الغالبة 
على مصلحة الوطن وعندم���ا حتل املصيبة أو الكارثة تعلو 
صيحاتهم وتصاريحهم بتحميل الدولة املسؤولية كاملة، في 
حني كان من الواجب عليهم كسلطة تشريعية ان يقوموا بتفعيل 
وسن القوانني التي تضمن سالمة الوطن واملواطن، وان يكون 
النواب هم أول من ينفذ القانون ال ان يكونوا حجر عثرة في 
طريق تطبيقه، فكفاكم مزايدات وتكسبا سياسيا على حساب 
أرواح الناس وأحزانهم، فإلي متى سنظل نضحك على أنفسنا 

وكل منا يبرئ نفسه ويوجه االتهام لغيره؟!
ومن املالحظ على ما حصل من احداث سابقة ان حكومتنا 
اصبحت لديها عادة ثابتة ال تأخذ احتياطها وإجراءاتها االحترازية 
لتأمني سالمة الوطن وأرواح شعبه من املخاطر إال بعد ان تقع 
املصيبة فتظهر قدراتها وإمكانياتها على القيام مبا هو مطلوب 
منها ولكنها ال تظل ثابتة على ذلك، بل تتراجع قليال وقليال حتى 
تعود كما كانت، واملطلوب منها كسلطة تنفيذية فرض هيبتها 
بتطبيق القانون كما بني صاحب السمو في لقائه مع رؤساء 
حترير الصحف بجميع مؤسسات الدولة دون استثناء حتى 

يتعود املواطن على احترام القانون وااللتزام به وتنفيذه. 
فهذه احلادثة سبقتها حاالت مشابهة دخلت عالم النسيان، 
فإلى متى هذا التسيب واإلهمال؟ فلقد حتول العديد من االفراح 
التي تشهدها الكويت الى مآمت بسبب حوادث النيران أو اطالق 

األعيرة النارية أو االستعراضات والتشفيط بالسيارات.
اما أجهزة الدولة املشاركة في االنقاذ فلها كل الشكر والتقدير 
على قيامها بواجبها بالس���رعة املطلوبة وان كان هناك بعض 
النقص في عدد سيارات االسعاف لنقل املوتى واملصابني وعلى 
احلكومة مراعاة ذلك مس���تقبال ال سمح اهلل عند مواجهة أي 

كارثة لتكون االستعدادات أكثر جاهزية وأكبر إمكانية.
نس���أل العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواس���ع رحمته 
ويس���كنهم فس���يح جناته، وان مين على املصابني بالشفاء 
العاجل، ويحفظ الكويت وأهلها من كل س���وء، ويدمي علينا 
نعمة األمن واألمان. منتهزين حلول شهر رمضان املبارك لنرفع 
إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى وإلى 
س���يدي س���مو ولي عهده األمني حفظهما اهلل ورعاهما، وإلى 
جميع املواطنني واملقيمني أطي���ب التهاني والتبريكات، وكل 

عام ووطني بألف خير.

ال شك أن للقلم رسالة، وللكتاب إشارة في املواضيع العامة 
واخلاصة، وكم من مقالة كانت سببا في استجواب وزير وكم 
مقالة تس���ببت في تش���كيل جلان حتقيق، وكم مقالة حولت 
إلى النيابة! لذلك نرى أن من محاسن الدميوقراطية أنها تبني 
للش���عوب ما يدور في مجتمعاتها من أمور س���لبية كانت أو 
إيجابية، وكثير م���ن الكتاب عرفهم القراء من خالل كتاباتهم، 
ومنهم من يكتبون بحرقة وألم، وهؤالء عندما تقرأ لهم كأنك 
تسمع صوتهم أمثال األخ س���امي النصف، كما أن هناك كتابا 
يشعر القراء أن ما تخطه أيديهم هو الواقع وهو الصح أمثال 
محمد اجلاس���م وأنا أميل لكتاباتهم، وهناك كتاب استطاعوا 
أن يجعلوا كل الناس تتاب���ع مقاالتهم بطرحهم الهزلي وقوة 
انتقادهم، ويعذرني باقي األخوة الكتاب. وعن نفس���ي فإنني 

أشكر »األنباء« ألنها أول من دفعني للكتابة.
> > >

يتساءل الكثيرون عن قانون االستقرار االقتصادي؟ ماذا صار 
بشأنه، ضجة كبيرة واجتماعات وندوات كثيرة وحل املجلس 
وإلى اآلن ال ش���يء بخصوصه ولكيال نظل���م إخواننا التجار 
والبنوك والش���ركات التي تطالب بعض املواطنني املتعثرين 
في الس���داد أو الس���جن، نتمنى أن تدعمهم الدولة بالس���رعة 
املمكنة حتى ال تترتب عليهم خس���ائر إضافية؟ علما أن أغلب 
دول العالم قدمت الدعم املادي باملليارات للش���ركات والبنوك 
ملس���اعدتها على مواجهة األضرار التي حلقت بها جراء األزمة 
االقتصادية العاملية. »أبش���روا باخلير، الدعم جاي بس عاد ال 

تخلون املواطنني، أسقطوا الفايدة عن املقترضني«.

الكتاب  الكثير م���ن  يتف���ق 
الصحافيني على ان الكتابة خالل 
ش���هر رمضان املبارك لها طعم 
خاص ومميز ميكن قراءتها خالل 
األعمدة الصحافية املنشورة في 
صحفنا الوطنية، حيث ان فكر 
اإلنسان يرتكز خالل الشهر الكرمي 
على اجلانب العبادي والروحاني 
والقصص���ي، ملا يتمي���ز به هذا 
الشهر من خصوصية االرتباط 
بخالق هذا الكون. ومبا اننا في 
غمرة رحاب شهر رمضان املبارك 
ش���هر املغفرة واخلير والعطاء 
والتوبة سأتناول بعض احلكايات 
والقص���ص الرمزية واألحاديث 
واحلكم واملواع���ظ لعلها تكون 
مدخال إلعادة النظر لكل منا في 
أسلوب ومنهج حياته اليومية. 
كما س���نكتب بعض املعلومات 
والبيانات والغرائب التي حتمل 
في طياتها الكثير من املفاجآت قد 
تكون أليمة في بعضها أو حزينة 
في البعض اآلخر. فمن موسوعة 
غينيس ننقل بعض أغرب حاالت 

الوفاة في التاريخ ومنها:
� في أحد احلق���ول املصرية 
تناول���ت إحدى العام���الت ماء 
باردا، ولكنها أصيبت باخلوف 
والذعر، عندم���ا الحظت وجود 
املاء، فأسرعت  النمل في  بعض 
الى املنزل وشربت مبيدا حشريا 
لقتل النمل فحدثت لها تشنجات 
ثم توفيت باملستشفى. � بدأ عامل 
البناء االجنليزي اليكس ميتشل 
الضحك دون السيطرة على نفسه 
وهو يشاهد مسرحية كوميدية 
تسمى »ذي غوديز« وبعد نصف 

ساعة سقط ميتا.
� في وارسوا عاصمة پولندا، 
غضبت امرأة غضبا شديدا عندما 
أبلغها زوجها بأنه سيتركها لدرجة 
انها ألقت بنفسها من نافذة الدور 
العاش���ر، وفي تلك اللحظة كان 
الزوج يخرج من املبنى فوقعت 
زوجته عليه فم���ات، بينما هي 

ظلت على قيد احلياة.
� كانت أربع من املشعوذات في 
املكسيك يقمن بإعداد جرعة من 
خليط يستخدمنه في الشعوذة، 
ولكن أثناء قيامهن بغلي اخلليط 
السحري من األعشاب واألمونيا 
في مرجل، ماتت الساحرات األربع 

بسبب األبخرة.
> > >

فاكهة الكالم الرمضانية: في 
كتاب نه���ج البالغة لإلمام علي 
بن أبي طالب گ للشيخ محمد 
عبده. يقول اإلمام علي گ: »ان 
هذه القلوب متل كما متل األبدان، 

فابتغوا لها طرائف احلكمة«.
Aliku1000@yahoo.com

جهود رجال األمن في الكويت بال 
ش���ك هي محل اعتزاز وتقدير لدى 
اجلميع وعلى رأسهم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي أشاد 
أكثر من مرة بهذه اجلهود املخلصة، 
والكل يعرف نش���اطهم ويقظتهم 
التي تسفر في كل مرة عن اإلمساك 
باملجرمني في فترات قياسية، ولكن 

القليل يعرفون أن وراء تلك اجلهود املخلصة والعني الساهرة 
على أمن الوط���ن واملواطنني املئات من املظلومني من رجال 
األمن على مس���توى الترقيات واملكاف���آت التي يفترض أن 
تصرف لهم تكرميا جلهودهم، والقليل يعرفون أيضا أن معظم 
املخافر واإلدارات تدار اآلن بالوكالة واإلنابة منذ ما يزيد على 
السنتني، وهو أمر بالغ اخلطورة ألن عمل هؤالء الرجال بهذه 
الصورة يعني التأخير والتردد في اتخاذ القرارات احلاسمة، 
فكثير من رؤساء األقسام ورؤساء املخافر يخشون التوقيع 
على محاضر التحقيق وغيرها من األوراق الرسمية خاصة 
املتعلقة باجلرائم واملتهمني ألنهم مكلفون بالوكالة واإلنابة، 
فم���ا الذي نتوقعه من هذا الوضع اخلطير وكيف تتوقعون 
أن يستمر هؤالء املخلصون في أداء عملهم ودورهم الوطني 

الكبير في ظل ظروف العمل املترددة هذه؟!
معالي وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد رجل عسكري 
محترف ويعرف متاما معنى الفراغ اإلداري وخطورته على 
املؤسس���ة العسكرية، يعرف بالتأكيد أن خلو هذه املناصب 
احلساسة من املسؤولني املكلفني باألصالة وليس الوكالة أمر 
محبط للضباط وسيؤدي إلى التهرب من املسؤولية وبالتالي 
ضياع حقوق الناس وأمنهم، ومن هنا نناشد الوزير اخلالد 
حس���م هذا املوضوع بأسرع وقت ممكن، فاملسألة ال حتتاج 

كل هذا التعقيد والتأخير في قضية 
إدارية بسيطة سوف تريح اجلميع 
وتضع األمور في نصابها السليم. 
عامان من التأجيل فترة كبيرة جدا 
ي���ا معالي الوزير وإن كنت ال تعلم 
أن رجال���ك محبطون ومتضايقون 
من هذا الوض���ع املؤقت في معظم 
املخافر واإلدارات فها نحن نقولها لك 
وكلنا أمل أن تصدر قرارات النقل والتثبيت لرؤساء األقسام 
ورؤساء املخافر حتى يتفرغ اجلميع للعمل ويستمر رجالك 
في العطاء والعمل وهم مطمئنون ومرتاحون، وال نظن أن 
الوزير سيقبل باستمرار الوضع بهذه الصورة املربكة خاصة 
ونحن نشاهد كل يوم تزايد اجلرائم والتي تتطلب بالتأكيد 
زيادة في احلرص واليقظة من رجال األمن. حس���م قرارات 
الترقي���ات والتنقالت هو كل ما يطلبه رجالك املخلصون يا 
معال���ي الوزير، فال تبخل عليه���م ماداموا يقومون بدورهم 
املطلوب والذي يش���يد به اجلميع ليستمر العطاء وتستمر 

اإلشادة.
***

نغتنم الفرصة لتهنئة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وعموم أهل الكويت واملقيمني على أرضها 
احلبيبة بحلول ش���هر رمضان املبارك، سائلني املولى جلت 
قدرته أن يتقبل منا جميع���ا ويعيننا على صيامه وقيامه، 
اللهم احفظ الكويت بأميرها وش���عبها وكل من عليها وأدم 

علينا نعمة األمن والسالم.
bodalal@hotmail.com

محمد هالل الخالدي

رسالة إلى وزير الداخلية

نظرات

نكهة رمضانية

د.بدر نادر الخضري

لمسات

أقبل علينا شهر الصوم والعبادة الشهر الفضيل الذي تضاعف فيه 
احلسنات وتصفد فيه الشياطني، وكثرت اعالنات الصحف عن املسلسالت 
والبرامج التي ستبثها في هذا الشهر وإعالنات املطاعم واملأكوالت. ولكن 
ماذا نفعل هل نس���تجيب لهذه اإلعالنات؟ ال، ثم ال، فاإلنسان يجب ان 
يعد نفسه للقيام بجميع الفرائض والسنن وقيام الليل وقراءة القرآن 
اذ ان في هذا الش���هر تضاعف احلس���نات فلنح���رص على اإلكثار من 
العبادات والطاعات اخلالصة هلل سبحانه وتعالى والبعد عن السيئات 
والعصيان، وكذلك يجب اعداد النفس للعبادة في هذا الش���هر املبارك 
وعدم قضائه في متابعة املسلسالت والبرامج التلفزيونية في األسواق 
ألنه سرعان ما ينقضي شهر رمضان وبعد ذلك تندم على الوقت الذي 
ضاع في أعمال أخرى غير العبادة. كيف نعد أنفسنا للعبادة؟ باالعتدال 
في موائد اإلفطار وعدم اإلس���راف فيها، وصلة الرحم، وبقراءة القرآن 
وقيام الليل، والعمل اخلالص هلل س���بحانه وتعالى، وباحلديث اللني 
مع اجلميع وعدم التأفف من العمل ومعاملة املراجعني املعاملة احلسنة 
وبنفس راضية والتحكم في النفس عند الشعور بالغضب ألن الصيام 
فرض على اجلميع ليس لالمتناع عن الطعام والش���راب فقط، ولكنه 

لالمتناع عن كل ما يغضب اهلل عز وجل.
ان شهر رمضان له طابع مميز يحس به اجلميع فلنحافظ على هذا 
الطابع  ونقضي على أي مظهر يش���وه صورة هذا الشهر ولنبتعد عن 
الكذب والنفاق ونلتزم مبا شرعته العقيدة اإلسالمية ولنكن يدا واحدة 
في وجه كل من يحاول ان يشوه صورة الشهر الفضيل سواء بالقول أو 
بالفعل أو باملظاهر التي قد نراها في بعض األماكن العامة مثل التدخني 
والشيش���ة أو املعاكسات أو الظلم والفساد. ان شهر رمضان هو شهر 
نزول القرآن على نبينا محمد ژ فيجب على اجلميع التسامح والعفو 
عند املقدرة عندما يخطئ أي إنسان دون قصد، واالبتعاد عن الغضب 
الذي يفقد اإلنسان عقله مما يؤدي الى التخبط وعدم التحكم في األمور 
كما ينبغي. ولنحارب كل من تسول له نفسه إثارة الفنت والبغضاء بني 
الناس وجتنب كل ما نهانا عنه اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكرمي 
وكل ما نهانا عنه رس���وله ژ حتى نفوز برضا اهلل سبحانه وتعالى 

ونظفر باحلسنات املضاعفة.
قال تعالى )وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا 

اهلل ان اهلل شديد العقاب � احلشر: 7(.

د.هند الشومر

شهر رمضان

ألم وأمل

إنه من املستغرب حقا أن تكون هناك تهديدات 
وشائعات يطلقها ما يسمى بالطابور اخلامس في بلد  
كالكويت التي تتمتع مبساحة من احلرية واخلير 
الوفير ويعيش على أرضها منذ أكثر من نصف قرن 
أكثر من مائة وعشرين جنسية يتمتعون باحلرية 

والعيش الكرمي.
وأنا أسمي بلدي الكويت مدرسة الشرق األوسط 
ألنها أتاحت الفرصة للجميع على أرضها لتعلم كثير 
من املهن وعادوا إلى بالدهم وهم يحملون الكثير 
من املعلومات املهنية التي استفادوا منها وأفادوا 

غيرهم في بلدانهم التي قدموا منها.
فهل بلد من هذا الصنف وشعب من هذا الطراز 
يستحق هذه الزوبعات التي تثار هنا وهناك وحتاول 
أن تزعزع األمن واألمان له ولغيره؟ فالواجب على 
كل مواطن أن يترصد ويرصد الش����رذمة اخلبيثة 
التي تثير الش����ائعات والفنت خلدمة أعداء احلرية 
واإلنسانية الذين ال يريدون أن يتمتع بها الوطن 

واملواطن.
وأن يك����ون كل مواطن ومقيم خفيرا أينما كان 
وأينما وجد ألن العيش مشترك للجميع وأن يلجموا 

األشرار والعابثني وال يتستروا عليهم.
إن هذه الظروف اإلقليمية توجب علينا االنتباه 
ف����ي مجال األمن واألمان فهما الركيزة األساس����ية 

حلياة اإلنسان.
مالحظة: معذرة منكم ألننا سنتوقف عن الكتابة 

خالل هذا الشهر املبارك وكل عام وأنتم بخير.

المواطن علي الجابر

فاجعة
 الديرة

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

همالن عبداهلل الهمالن

خواطر

في الميزان

احذر الطابور الخامس والشائعات المغرضة

مطلق الوهيدة

رأي


