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قبل أيام انتهت جمعية 
الكويتية من  الصحافيني 
إعداد مسودة أولية مليثاق 
ش����رف العمل الصحافي، 
وهي خطوة رائدة بال شك 
ونتيجة جلهود عش����رات 
الزمالء الصحافيني الذين 
ش����اركوا في إعدادها منذ 

سبتمبر املاضي بالتعاون مع مؤسسة فريدوم هاوس، 
وكان للزميل����ة د.زاهرة حرب أس����تاذة اإلعالم في 
جامعة نوتنغهام البريطانية والصحافية اللبنانية 
النصيب األكبر من تلك اجلهود املشكورة، وقد تشرفت 
باملساهمة في هذا املشروع األخالقي املهم والذي يأمل 
اجلميع أن يتم إقراره من قبل مجلس إدارة جمعية 
الصحافيني الكويتية قريبا بعد مناقشته مع رؤساء 
حترير الصحف الكويتية ملا له من أثر إيجابي على 
املسيرة اإلعالمية املتميزة في الكويت، وهي باملناسبة 
ليست بدعة جديدة بقدر ما هي ضرورة جندها في 
أغلب التجمعات املهنية، فميثاق الشرف ألي مهنة 
ما هو إال مجموع����ة من القواعد واملبادئ األخالقية 
الت����ي ينبغي أن يلتزم بها كل العاملني في مهنة ما، 
وليس فيها ما يقيد احلريات أو يعوق العمل، وإمنا 
هي ضمانة للجميع حتفظ حقوق الصحافيني العاملني 
وكذلك حقوق األفراد واملؤسس����ات الذين يشكلون 

املادة اإلعالمية. 
> > >

خالل مناقشة إحدى بنود ميثاق الشرف املتعلقة 
بعدم تصوير األطفال أو كتابة أسمائهم في أي تغطية 
إخبارية، كنت أدافع عن بعض االستثناءات التي أعتقد 
أنها تكون ضرورية أحيانا للمصلحة العامة، وذكرت 
للدكتورة زاه����رة مثاال من قصة املصور الصحافي 
البريطاني الذي التقط صورة فتاة صغيرة معاقة 
في أحد األحياء الهندية الفقيرة، حيث كانت الفتاة 
املسكينة مربوطة وهي شبه عارية على جذع شجرة، 
في منظر مؤلم تقشعر له األبدان، ففي تلك القرية � 
وغيرها � يعتقد الناس هناك أن »املعاقني« هم مخلوقات 
غريبة ال تس����تحق احلياة، فيتم ربطهم باألشجار 
ويتركون هكذا حتى املوت. إنها بش����اعة وانحدار 
ما بعده انحدار، فكانت تلك الصورة التي نش����رت 

عل����ى الصفح����ات األولى 
سببا في حترك جمعيات 
حقوق اإلنسان واملنظمات 
اإلنسانية إلنقاذ تلك الفتاة 
الصغيرة وغيرها من هذا 
التعذيب الوحشي. غير أن 
د.زاهرة دافعت بدورها عن 
وجه����ة النظر األخرى من 
خالل حادثة جرت معها في لبنان، قالت إنها توجهت 
إلى فتاة لبنانية صغيرة كانت تعمل خادمة في احد 
البيوت، حيث أسيئت معاملتها بطريقة وحشية أيضا، 
تضيف اننا وبدافع حتريك الرأي العام واملسؤولني 
حلماية األطفال قمنا بتغطية احلدث وتصوير الفتاة 
وهي شبه عارية في املستشفى لكشف آثار التعذيب 
وحرق السجائر على جسدها، ونشرت الصور واسم 
الفتاة واس����م عائلتها وأقاربه����ا، ولكن بعد بضعة 
أع����وام، توجهت د.زاهرة للفت����اة ملتابعة أحوالها، 
تقول � وبحسرة كبيرة � كنت أحتدث مع الفتاة عن 
احلادث وماذا حصل بعدها والفتاة صامتة ال تريد 
أن تتحدث، وعندما س����ألتها: هل أنت غاضبة ألننا 
نش����رنا صورتك في اجلريدة؟ أجابت الفتاة: نعم، 

لقد نشرمت صورتي وأنا عارية.
هذا منوذج واقعي ملا يواجهه الصحافيون خالل 
عملهم، وملا تتطلبه مهنتهم من التزام أخالقي بالدرجة 
األولى فهم مؤمتنون على أسرار الناس وقضاياهم، 
وإذا لم تك����ن املبادئ األخالقي����ة حاضرة دوما في 
أذهانهم، فإنهم سيجرحون مشاعر اآلخرين وينتهكون 
خصوصياتهم بال شك، ومن هنا تأتي أهمية ميثاق 

الشرف.
> > >

كلمة شكر كبيرة البد أن نسجلها للزميل فيصل 
القناعي أمني سر جمعية الصحافيني الكويتية على 
جهوده الكبيرة إلجناح هذا املشروع، فقد وعد بتبني 
هذا امليثاق وعرضه على رؤس����اء حترير الصحف 
الكويتية ومناقشته مع أعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
وتعهد بإقراره قريبا، بل الترويج له من خالل حملة 
إعالمية واس����عة النطاق، ونحن على ثقة بالزميل 

القناعي بأن يفي بهذا االلتزام.
bodalal@hotmail.com

انتخاب���ات عام���ة  إن مش���اهدة 
دميوقراطية حقيقية جتري في العراق 
اجلديد هي س���بب »يغني« عن ألف 
سبب لتحرير العراق وإسقاط طاغية 
معتوه ومتوحش، ذهب هو ونظامه 
لألبد في مزبلة التاريخ، وش���خصيا 
لم ي���أت ومير على بالي ولو للحظة 
بسيطة واحدة، وذلك في أوج فترة 

تسلط الطاغية على العراق بأني سأعاصر انتخابات 
دميوقراطية عراقية صحيحة وشفافة، وهذا شعور 
شعر به مثلي كثيرون وكثيرون من الذين عاصروا 
وعايشوا وتابعوا أحداث تلك الفترة السوداء واملظلمة 

من تاريخ العراق.
ورغ���م كل ما قيل ويقال وس���يقال مجددا في أي 
انتخاب���ات عراقي���ة قادمة عن وج���ود مخالفات أو 
مالحظات حتدث دوما حتى في انتخابات أقدم وأعرق 
الدميوقراطيات في العالم فإني متفائل كثيرا بعراق 
عصري سيحسد الكارهون لتحرير العراق من الطاغية 
� العراقيني عليه � وذلك بعد ان تكتمل املشاريع الكثيرة 
الهائلة للبنية التحتية وللخدمات العامة بالترادف مع 
ترّسخ الدميوقراطية كضرورة حياة وعيش ال غنى 

للعراقيني عنها متاما كالهواء واملاء والغذاء.
ليعلم اجلميع ان اس���تقرار العراق هو استقرار 
جليرانه، وشيء طبيعي جدا أن يتأثر جيران العراق 
بانتخابات العراق فه���ي انتخابات حقيقية احلزب 

الفائز بها هو الذي س���يحكم العراق 
فعليا ألربع سنوات.

وفي هذه السنوات األربع سيبذل 
الفائزون كل اجله���د لتنمية العراق 
ولرفع مستوى معيشة شعبه وذلك 
للظف���ر بالفوز مجددا بأي انتخابات 
مقبلة، وبذلك لن يس���مح الش���عب 
العراقي ألي حكومة كانت بأن متارس 
سلوكا يش���ابه أو شبه يشابه سلوك الطاغية الذي 
كان يصّدر مشاكله وبالويه للخارج ليشغل العراقيني 
عن التفكير باألسباب احلقيقية ملعاناتهم والتي لم 
يكن سببها في العقود األخيرة وحتى حترير العراق 
سوى الطاغية ونظامه الذي جلب الفقر والعار والدمار 
والقتل لشعب العراق وذهب ليبعثر وليبدد ثروات 
العراق على منافقي ودجالي وطبالي وكذابي املنطقة 

العربية والعالم.
وهنيئا للش���عب العراقي عل���ى عملية انتخابية 
حقيقية لن تكون نتائجها سوى األمان واالستقرار 
وازدهار عظيم قادم ال محالة على كل نواحي احلياة 
في العراق، فالعراق اجلديد أفضل وأجمل بدميوقراطية 
حقيقية سيحسده عليها وسيغار منها كل من شكك 
مبقدرة الش���عب العراقي على القيام من جديد بعد 
عقود من املعاناة من ظلم طاغية دلف وزمرته ملزبلة 

التاريخ.
Mike14806@hotmail.com

جمعية الصحافيين 
وميثاق الشرف

محمد هالل الخالدي

نظرات

الديموقراطية الحقيقية
 أمان واستقرار وازدهار

مخلد الشمري

رؤية

الشيخ سلطان القاسمي.. 
اتفاقية أبوموسى )2-2(

د. بدر نادر الخضري

لمسات

لألس���ف تردت اخلدمات لدينا إلى أقصى 
درجات االنهيار رغم أننا في بلد يش���ار إليه 
بالغنى الفاحش ويحسده غيره على ثرائه، ومع 
أننا هنا قادرون على االرتقاء بكل اخلدمات التي 
تقدم للمواطن لكن املشكلة ليست في مدى توافر 
املال أو عدمه ب���ل تكمن في التخطيط اجليد، 
وتكمن في هؤالء املنفذين الذين يتكاس���لون 
عن العمل اجلاد أو اإلخالص فيه، املشكلة حني 
نخطط يجب أن يكون التخطيط سليما ننظر 
من خالله نظرة ممتدة ألبعد من موطئ القدم 
أو للمستقبل القريب.. لنقتدي بأولئك الذين 
صنعوا الكويت من ال شيء وامتد عملهم إلى 
وقتنا احلالي، للسابقني املخلصني الذين رفعوا 
البالد عبر تخطيط سليم وآلية واضحة هدفوا 
من خاللها رضا اهلل وخدمة الوطن فتمتعت 
أجيال وأجيال على امتداد س���نوات طوال مبا 
قدموه من رقي في التخطيط وسالمة في التنفيذ 
وتقدمي مصلحة الوط���ن على مصلحة الذات 
فكانت محطات املياه والكهرباء واملوانئ والصحة 
والتعليم في أبهى صورة اس���تمرت لسنوات 
طوال قبل أن تظهر بسخافة فكرة تقشف وإهمال 
وفساد وتفضيل املصلحة اخلاصة على العامة 

والربح السريع دون مخافة اهلل.
نظرة فاحصة لكل اخلدمات احلالية وللمرافق 
العام���ة والنواح���ي اجلمالية واألساس���يات 
والشوارع والنظافة والعمالة والتطور وأخيرا 
للتشجير والتخضير ألسفنا على ما آلت إليه 
ح���ال الكويت ونحن مازلن���ا على قمة الدول 
التي يشار إليها بأنها تندرج حتت بند الدول 

الغنية.
إذن العي���ب ليس في مدى توافر املادة، إن 
العيب في ناحيتي التخطيط والتنفيذ فعيب 
علينا أن ننش���ئ محطات كهرباء لدول عربية 
قريبة أو بعيدة وال نبدأ بأنفسنا وعيب علينا 
أن نبدأ بانقطاع الكهرباء املبرمج ونحن منلك 
إمكانيات القضاء على لب املشكلة، وعيب علينا 
أن نعاني االنقطاع في بلد محدود املس���احة 
والس���كان وميلك وفرة مالي���ة. وعيب علينا 
أن نستعمل الترقيع والترميم في وقت منلك 
القضاء على املشكلة من جذورها، ورحم اهلل 
املخلص حمود الرقبة وزي���ر الكهرباء واملاء 
األسبق، الذي كان من املخلصني القالئل حيث 
ركز، رحمه اهلل، على مش���كلة الكهرباء وّنبه 
عليها قبل س���نوات من بدء املشكلة ولكن لم 
يعنه أحد أو يستجب له حتى استفحل األمر 
ووقعت الفأس بالرأس. فال تكوني يا كويت عني 
عذاري تسقي البعيد وتنسى القريب ليموت 

بحسرته.
نريد حلوال جذرية للخدمات املتردية، نريد 
معاجلة األمور بجدية وإخالص بعيدا عن تقشف 
ال معنى له وال حاجة، نريد إخالصا في العمل 
والعطاء حتى ال يتدخل أولئك الذين يتصفون 
مبحدثي النعمة فينهبوا بلدا لرغبة في غنى 

سريع بعيدا عن اإلخالص أو مخافة اهلل.
Kalematent@gmail.com

كويت يا عين عذاري

هيا الفهد

كلمات

احلكوم���ة تؤمن بضرورة وجود مس���احة من الفقر 
املصطنع بني أفراد الش���عب، وهذا األسلوب احلكومي 
ليس بجديد، ولكنه هذه األيام أو باألصح خالل األعوام 
الثالثة املاضية أصبح من الصعب إنكاره أو غض الطرف 
عنه أو حتى جتاهله وهو يضرب أطنابه في أغلب منازل 

الكويتيني واملقيمني على حد السواء.
نع���م، تعتبر الدخول الفردية ف���ي الكويت ملواطنني 
ومقيمني م���ن أعلى الدخول في العال���م، ولكنها مجرد 
أرقام مالية تتناثر ب���ل تتبخر حاملا تالمس واقع غالء 
املعيشة في الكويت التي تعتبر احلكومة سببا رئيسيا 

بل ومباشرا فيه.
اإليجارات، غالء األسعار والسلع االستهالكية البسيطة 
اليومي���ة التي أصبحت أس���عارها في ي���د من ال يرحم 
من ش���ركات األغذية، تلك الش���ركات التي تضع مؤشر 
بورصتها بنفسها دون رقابة ومبزاجية مؤذية حيث تقوم 
بعض الشركات بزيادة أسعارها 30% بني ليلة وضحاها، 
والرس���وم احلكومية املبالغ فيها في جميع مؤسسات 
الدولة حتى أنك ال تكاد تس���لم على موظف أمن في أي 
وزارة إال وتش���عر أنك ستدفع طابعا بدينارين، رغم أن 
أقل طابع سيطالبونك من فئة ال� 5 دنانير حتى ملعاملة 
اس���تخراج بيانات خدامة، وهناك طلبات املدارس التي 
يستحق بعضها دخول برنامج »صدق أو ال تصدق«، وال 
ننسى مافيا املدرسني اخلصوصيني الذين كبر تشكيلهم 
ومنا في البلد في ظ���ل مناهج التربية التي بحاجة إلى 
إعادة نسف وليس تقييم، ومع هذا كله يأتي غالء أسعار 
الس���لع الضرورية كامللبس الذي أصبحت معه احملالت 
تتنافس في األكثر سعرا واألغلى وليس األجود وسط 
غياب ونوم من وزارة التجارة والتي ميكنك أن تس���مع 
شخير جلنة أسعارها من أقصى أطراف زميبابوي، ويصم 
آذانك تثاؤب أعضاء حماية املستهلك التي ستسمعها فيها 
حتى ولو كنت وسط زحمة القاهرة، لم يعد هناك غالء 

في األسعار بل فحش ال يطاق.
في الكوي���ت فقر مصطنع ومتعمد، ويلومون الفقير 
عندما يطالب ب���كادر أو بزيادة في ظل ما ذكرته أعاله، 
رغ���م أن قياديا واحدا ميكن أن »يلهف« ماليني الدنانير 
ويحصل هناك اس���تجواب ومتور أرض البلد من حتت 
أقدامنا سياسيا ويثور النواب، وفي النهاية تنتهي احلكاية 
في الغالب إلى تأنيب بسيط يلحق »الالهف« على وزن 
»أحو بابا ال تعيدها مرة ثانية«، وأما الفقير فيحمرون 
العني عليه ويهددونه باللجوء إلى القضاء للحصول منه 
على فواتير الكهرباء والتلفونات، ويحركون بلدوزراتهم 
لضرب س���ور حديقته أو مظلة س���يارته، ويريدون أن 
يس���تقطعوا من راتبه ليس���ددوا مخالفات املرور التي 
حررت ضده، واستغرب لم لم تلجأ احلكومة إلى القضاء 
لض���رب من امتدت يده على ماليينها، أم أن اللجوء إلى 
القضاء لتحصيل ال� 80 دينارا التي تعثر املواطن الفقير 
في س���دادها كفاتورة هاتفه املنزلي هي التي ستدخلكم 

اجلنة؟
Waha2waha@hotmail.com

ينقل الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 
بدولة االمارات العربية املتحدة ف�����ي كتابه »س���رد ال����ذات« 
معلوم���ات واح������داثا ومواقف مثيرة لل����قراءة واالطالع 
ووضع احل����قائ���ق والقضايا في واقع����ها الصحيح غير 
املشوه للتاريخ النظيف. في كتاب »سرد الذات« ينشر فيه 
اتفاقية جزيرة ابوموس���ى املتنازع عليها بني ايران ودولة 
االمارات العربية املتحدة وما هو االتفاق الذي مت بني الدولتني 
في نوفمبر عام 1971. فقد اعلن الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الشارقة بيانا مطوال عن االتفاق الذي مت بينه 

وبني احلكومة االيرانية وجاء في الترتيبات التي متت:
1- ان هذه االتفاقية ال تؤثر على رأي الشارقة في سيادتها 

على جزيرة ابوموسى.
2- تقسم اجلزيرة الى قس���مني: قسم خاص بالشارقة 

واآلخر بإيران.
3- ان علم الشارقة سيستمر على سارية شرطة الشارقة 

في اجلزيرة.
4- ان شرطة الشارقة وادارة اجلزيرة ستستمران على 

اجلزء املتبقي بعد تقسيم اجلزيرة.
5- سيستمر املواطنون هناك حتت سلطة الشارقة.

ويشير الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي الى انه في 
صباح يوم االول من ديس���مبر س���نة 1971 توجه وفد من 
الشارقة برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي نائب حاكم 
الشارقة ملقابلة الوفد االيراني الذي نزل على اجلزيرة، وفي 
مساء ذلك اليوم خرجت املظاهرات ليس في الشارقة وحدها 

وامنا في معظم االمارات مستنكرة تلك الترتيبات.
عاد الوفد برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي نائب 
حاكم الشارقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وعندما هم الشيخ 
صقر بن محمد القاسمي ليال بالدخول الى بيته اطلقت عليه 

رصاصة اخترقت جسمه دون ان تسبب له اي اذى.
فاكهة الكالم: قال ابو الدرداء: قال رس���ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم: »اميا رجل شاع على رجل كلمة وهو منها 
بريء ليشينه في الدنيا كان حقا على اهلل عز وجل ان يدينه 

بها يوم القيامة في النار«.
Aliku1000@yahoo.com
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