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ل���م تعد الصحافة كما كانت عليه في املاضي، فبينما كانت تلتزم باألدب وانتقاء 
املف���ردات األخالقية والبعد عن الش���تائم، واملصداقية وهي لون من ألوانها اجلميلة 
التي تش���د القارئ ملتابعتها واحترام الرأي وال���رأي اآلخر ومقارعة احلجة باحلجة 
بأسلوب سلس مبدأه »ادفع بالتي هي أحسن«، انقلبت معايير صحافة اليوم معاييرها 
وأصبحت تتسابق لترويج الفضائح واإلساءة لآلخرين بأسلوب قاس نهجه التهجم 

وتلفيق االتهامات وظلم اآلخرين.
والصحافة يجب أال تكون أداة هدم وإمنا وسيلة إصالح ونتساءل عن دور جمعية 
الصحافيني، ه���ل هو فقط حماية الصحافيني؟ وأن يكون له���ا دور إيجابي ورقابي 
وتوجيهي ش���امل يحد من أي مثالب تعكر احلياة االجتماعية وحترص على الوئام 
بني جميع أطياف املجتمع، وقانون النش���ر واضح وجلي وبنوده متنع أي صحافي 
من التعرض لكرامة اآلخرين والتشهير بهم واإلساءة لهم وعلى اجلميع أن يعوا ذلك 
في كتاباتهم وأن يراعوا املصلحة العامة للمجتمع واالبتعاد عن احلياة الش���خصية 
لألفراد، فالتطاول والشتائم والسباب أصبح سمة صحافة اليوم وعلى رئيس التحرير 

مسؤولية مراقبة املقاالت قبل نشرها.
ينبغي علينا العودة لصحافة املاضي واالس���تفادة من دروسها والتحلي بالهدوء 
والكياسة والعناية باستخدام حرية الرأي وعدم اخلروج عن املألوف واحترام اآلخرين 

وتقبل آرائهم برحابة صدر والتي كانت سنة األولني وشعارهم.
سائلني العلي القدير أن يحفظنا من كلمة السوء ويلهمنا صالح األعمال انه سميع 

مجيب الدعاء.
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االقتراض

املعلوم للجميع ان القروض متثل أداة س���داد إلزامية وأي تأخر في الوفاء يكون 
للبنك احلق في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باسترجاع ماله من اآلخرين، لذا يصبح من 
الطبيعي ان على من يقدم على االقتراض ان تكون لديه إمكانية السداد دون التعرض 

للضيق املالي بعد ان يأخذ بعني االعتبار جميع الظروف التي قد تصادفه.
لذا أنصح اإلخوة املزارعني وغيرهم بعدم االقتراض من البنوك إلحياء أي مشروع 
مببالغ كبيرة، فمن يقدم على مش���روع يجب أن تكون جدواه االقتصادية صحيحة 
وحس���ابات الربح واخلسارة دقيقة وإمكانية السداد متوافرة وإال فليبعد نفسه عن 
السقوط في متاهات األزمات وما تتولد عنها من خسائر لن يتحملها إال صاحبها فهو 

املسؤول عنها وامللتزم بسدادها، وكما يقولون »الدين عماة عني« فاحذروه.
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مشروع

منذ س���نوات طويلة تردد على مس���امعنا أحد املشاريع السياحية املهمة الذي لم 
يتم تنفيذه ألسباب ال نعرفها، فلماذا وفي وجود الوفرة املالية ال يتم إقراره ويكون 
ضمن املشاريع اجلديدة لنضع لبنة إضافية على للسياحة بالكويت وهو من املشاريع 
اجلاذبة واملرغوبة لدى املواطن والزائر مثلما نرى الطوابير عليه في الدول األوروبية 
وهو ما يس���مى ب� »التلفريك«، ويكون خط س���يره على البحر بني الساملية وأبراج 
الكويت وهو املكان األنس���ب ملثل تلك العربات التي يستمتع ركابها مبنظر اخلليج 
والبر والفاصل بينهما النوادي واملقاهي الساحلية، وستكون تكلفة املشروع أقل من 
قيمة حتقيقه وفرحة املواطنني به، وسيضيف جزءا سياحيا مهما للمدينة وسيخدم 
معلما من معالم الكويت الس���ياحية وهو األبراج ويخفف من االزدحام على الطريق 

الساحلي للذاهب اليها.
آملني أن تتضافر اجلهود للخروج مبثل تلك املشاريع السياحية.

رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

من الناس من يستمرئ الكيل مبكيالني، ويتبع نفسه هواه، يعيش التناقضات 
الصارخة في حياته، )فانها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور(، 
ومن صور هذه التناقضات ما يس���مى بالورع الب���ادر، فتجد أحدهم يتورع من 
فعل املباح���ات ويتحرز من الوقوع في صغائر الذنوب، في حني يقع في الكبائر 

واملوبقات دون تردد.
يتورع بعضهم من أكل احلرام، بل يكثر من سؤال العلماء عن أحكام الكثير من 
صور البيوع واملعامالت التجارية القدمية واحلديثة، فكل حلم نبت من السحت 
فالنار أولى به، وفي املقابل ال يتورع من أكل حلوم الناس بالغيبة، واطالق لسانه 

بالكذب والبهتان والنميمة، )أيحب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه(.
يدخل بعضهم املسجد ويكبر تكبيرة االحرام ويدخل في الصالة، لتبدأ سيمفونية 
املوباي���ل بنغماتها العديدة، فتؤذي املصلني وتزعجه���م، فيتملكه الورع البارد، 
ويخش���ى من مجرد ادخال يده الى جيبه الغالق املوبايل أن تبطل صالته بسبب 
احلركة الزائدة، فصاحبنا يبدو أنه حنفي متعصب يرى أن أكثر من 3 حركات تبطل 
الصالة، واالمام أبوحنيفة بال شك منه براء، في حني ال ميانع أن يذهب خشوعه 
وخش���وع جميع املصلني بسبب موبايله، وبل وال ميانع في ادخال املوسيقى في 

بيت من بيوت اهلل، وفي احلديث »ان املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم«.
وأصل ه���ذا الورع البارد قدمي، ففي البخاري أن ابن عمر س���أله رجل عن دم 
البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق قال: انظروا الى هذا يسألني عن 
دم البعوض، وقد قتلوا ابن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وسمعت النبي ژ يقول 

»هما ريحانتاي من الدنيا«.
ومن صرعات الورع البارد اجلديدة، التي طالعتنا به بعض الصحف استنكار 
واستهجان بعض الباردين والسذج على من وصف ذاك اخلبيث الهارب الذي تعدى 
على عرض النبي ژ بالزندقة والكفر والفسق بدعوى أننا في شهر كرمي وفضيل، 
في حني أن ذاك الشقي وزمرته لم يتركوا كلمة بذيئة في قاموس اللغة العربية اال 

وأطلقوها على أمنا الطاهرة املطهرة، أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
أخي���را: ق���ال ژ »من ص���ام رمضان ثم أتبعه س���تا من ش���وال كان كصيام 

الدهر«.
Dhari0395@hotmail.com

م.ضاري محسن المطيري

الَوَرع البارد

رياح التفاؤل

بين األمس واليوم

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

تعمل وزارة الصحة منذ أعوام على 
تقليص عدة أنواع من األدوية التي 
يفترض أن تصرف مجانا للمرضى 
من صيدلية املستشفى أو املستوصف 
فيطلب األطباء من املرضى شراءها 
م���ن الصيدلي���ات التجارية ألنها لم 
تعد متوافرة ف���ي صيدليات وزارة 
الصحة، وال ندري هل تخلت وزارة 
الصحة عن دورها املنصوص عليه 
في الدستور حول مجانية العالج أم 
أنه نوع جديد من حتالف التجار مع 
املسؤولني في هذه الوزارة، خاصة أن 
كثيرا من مسؤولي وزارة الصحة هم 
جتار أيضا وأصحاب توكيالت لكثير 
من األدوية، وفي كل مرة نذهب فيها 
إلى املس���توصف نكتشف أن الئحة 
األدوية الت���ي لم تعد وزارة الصحة 
توفره���ا ضمن األدوية التي تصرف 
للمرضى مجانا في تزايد، حتى وصل 
األمر إلى أبس���ط األدوي���ة اخلاصة 
باألطفال وهذا تصرف غريب يتنافى 
مع أبسط املبادئ االنسانية، فرعاية 
األطف���ال حتتل ف���ي كل دول العالم 
مكانة خاصة وتخصص لهذه املهمة 
ميزانيات خاصة، بل إن حتى مالبس 
األطفال تعفى من الضرائب في الدول 
الغربية، أما األدوية فإنها إن لم تكن 
متوافرة في املستشفيات احلكومية 
فالطبيب يعطي املريض وصفة خاصة 
ليحصل عليها من الصيدليات التجارية 
مجانا حيث تدفع احلكومة للصيدلية 
ثمن تلك األدوية اخلاصة باألطفال. 
واملرء يقف حائرا من تصرف احلكومة 
به���ذه الصورة جتاه تقدمي اخلدمات 
الطبية، فإذا تأملنا في أعداد املرضى 
أو املتمارضني الذين أرسلوا للعالج 
في اخلارج وتأملنا في تكلفة عالجهم 
نكتشف أن احلكومة ليست »بخيلة« 
ويدها ليس���ت مغلولة، إذ جتاوزت 
تكلفة العالج في اخلارج لعام واحد 
فقط تكلفة بناء عش���ر مستشفيات 
بأحدث التجهيزات، فاملسألة إذن ليست 
في عدم توافر امل���ال، لكن إذا تأملنا 
في سياسة وزارة الصحة منذ أعوام 
حول تقليص بعض اخلدمات الصحية 
املجانية وتقليص عدد األدوية وإجبار 
املواطن على شرائها من الصيدليات 
التجارية في ظل البذخ الصارخ في 
العالج باخلارج نكتش���ف حينها أن 
املس���ألة ليست سوى »سوء تدبير« 
وغي���اب للحكمة في إدارة ش���ؤون 
الناس ومصالح الدولة، وهي الصفة 
الت���ي تطل���ق عادة على الش���خص 

»السفيه«.
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قبل أيام توجهت إلى مستوصف 
القصر باجلهراء، وكان الطبيب املناوب 
يطلب من األهالي وضع أطفالهم على 
طاولة مكتبه ليكش���ف عليهم على 
الرغم من أن س���رير الفحص خلفه 
بخطوتني، وكنت أسمع صراخ بعض 
األهالي واعتراضهم على هذا التصرف 
الغري���ب من الطبيب الكس���ول، فيا 
وزارة الصحة إذا كان تصرف بعض 
األطباء مع املرضى بهذه الطريقة فكيف 

تستغربون ضرب األطباء؟!
 bodalal@hotmail.com

نقص األدوية يا وزارة الصحة!

محمد هالل الخالدي

تنف���ق الدول���ة مئات نظرات
املاليني سنويا على التعليم 
والصحة واألمن االجتماعي 
وسائر اخلدمات املجانية 
وشبه املجانية األخرى، 
فهل ساهم ذلك في التأثير 
على سلوك املواطن واملقيم 
نحو دفعه ذاتيا الحترام 

القانون والنظام؟
مرات عديدة وأنا أالحظ تزاي���د أعداد الوافدين 
إلى العاصمة البريطانية لندن من أوروبا الشرقية 
وآسيا وأفريقيا، إما الجئني أو باحثني عن فرص عمل 
أو حتى طامحني للعيش بأمان، وقد س���ألت نفسي 
ملاذا رغم تنوعهم هذا يحترمون القانون ويتقيدون 
بالنظام؟ فاملالحظ أنه وبالرغم من اختالف ثقافاتهم 
ودياناتهم وأمناط حياتهم وس���لوكهم في بلدانهم 
الت���ي وفدوا منها إال أن���ك جتدهم رغم تنوعهم هذا 
ملتزمني مبسطرة النظام اإلجنليزي بالرغم من أن 
الكثير منهم نشأوا في دول عانت والتزال من فساد 
األنظمة وغياب القانون، وهذا ما يبرر تساؤلنا مرة 
أخرى، ما الس���ر الذي ألزمهم باحترام القوانني وما 
السر الذي مينعنا من احترامه في ديرتنا وهل العلة 

في الناس أم في القانون؟

واإلجابة الوحيدة التي 
له���ا باختصار  توصلت 
أن اإلنس���ان هو ذاته في 
نيكاراغوا ورواندا والكويت 
وبريطانيا وبنغالدش، لكن 
الفارق يكمن في مدى قدرة 
القانون والنظام العام في 
أي من ه���ذه الدول على 
»التطويع الذاتي« أي تطويع الناس ذاتيا الحترامه 
من خالل مبدأ »القانون للجميع وعلى اجلميع« وهذا 
ما لن يتحقق عندنا في املنظور القريب بسبب الفكر 
العش���ائري السائد في مجتمعنا الذي نختصر فيه 
القانون والنظام في إطار ما ميكن أن جتنيه دوائرنا 
وانتماءاتنا الضيقة منه وبالتالي مهما صرفت الدولة 
ومهما تعلم الناس وصحت عقولهم وأجسادهم لن 
يلتزموا النظام إن كان في غير مصلحتهم، وما يدفعهم 
لتثبيت هذا النوع من القناعات هو املزاد البرملاني 
احلكوم���ي الذي ال ينتهي أبدا بذريعة قواعد اللعبة 
السياس���ية )امحك لعبة( فإذا كان حال الس���لطات 
»اشتعطيني وامشيلك« فكيف تتكون قناعة ذاتيه 
لدى الشعب في التزامه بالقانون والنظام؟! ويبقى 

السر في اخللطة.
hotmail.com@75_Ali_alqallaf

علي القالف

السر في الخلطة

من ثقب الباب

لو نظرنا ال���ى أي مجتمع متقدم 
اليوم سنجد أهم أسباب هذا التقدم 
ه���و تعددية هذا املجتم���ع واحترام 
وتقديس سلطاته لهذه التعددية وحفظ 
التقديس واالحت���رام بالقانون  هذا 
وبالدستور حتى ال يستغل أي معتوه 
كاره للتعددية، احلريات ومن ثم يعمل 

لتدمير هذه التعددية!
إن التعددية ميزة إيجابية عظيمة، 
بل ه���ي مبثابة جم���ع أزهار جميلة 
ومتنوعة األلوان في حديقة واحدة، 
- ومحظوظ – كل احلظ أي مجتمع 
متعدد لو اس���تغل أفراده وسلطاته 
إيجابيات التعددية وفوائدها، ومقابل 
ذلك »مقرود« كل القرادة أي مجتمع 
متعدد ما ل���و أعطيت الفرصة لنوع 
واح���د من أفراده ليعملوا على إلغاء 
هذه التعددية »ليتسّيد« نوعهم فقط 
كل املجتمع، فالنتائج ستكون وخيمة 
وبائسة ومدمرة لكل املجتمع وأولهم 
هؤالء املوتورين الذين يعملون إللغاء 

التعددية!
ومبا أن مجتمعنا الكويتي مجتمع 
تعددي منذ نش���أته – شاء من شاء 
وأبى من أبى – فإن هذه التعددية هي 
التي جعلت من الكويت بلدا متميزا 
ومتس���امحا وطيبا ال يشعر أي من 
مواطنيه بالظلم وبالغنب خاصة إن 
تناولنا األمور وأخذناها بشكلها العام، 
وليس بش���كلها الضّي���ق والصغير 
والس���لبي الذي ال يخلو منه أي بلد 
بالعالم، وه���ذه املهاترات والتفاهات 
الطائفي���ة املزعجة الت���ي نقرأ عنها 
ونتفرج عليها بحس���رة كبيرة هذه 
األيام هي جزء من هذه األمور الصغيرة 
الضيقة التي لم تؤثر على الشكل العام 
املنفتح واملتعدد  الكويتي  للمجتمع 
مهما حاول البعض العمل لعكس ذلك 

أو قول عكس ذلك!
إن أفض���ل احللول ه���و ان تعمل 
السلطات بقوة وبشتى الطرق وأنواعها 
للجم وإلنهاء تلك املهاترات الطائفية 
وقطع دابرها ودابر من ميارسها حتى 
ال يطلوا علينا برؤوسهم »وبنتنهم« 

من جديد في القادم من األيام!
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

رؤية

التعددية ميزة
للشعب الكويتي

انتهى العيد وانتهت مع���ه فرحة ننتظرها كل 
عام، لكنني أمتنى بعد أن عشنا أيام شهر رمضان 
الفضيل مبا ش���ملته من نفحات ورحمة ومغفرة، 
وبعد أن احتفلن���ا بعيد الفطر املبارك، أن نحرص 
عل���ى دخول مرحلة جديدة من أيامنا وهي مرحلة 
محاسبة النفس واألعمال، ولعل أيام رمضان والعيد 
جعلتن���ا نفكر مليا مبا نفعله ونقوم به من أعمال 
لدنيانا وآخرتنا، وهذه األيام فرصة لتصفو النفوس 
ويعم الس���الم واألمن واالطمئنان في ربوع وطننا 
الغالي الكويت وسائر األوطان اإلسالمية والعربية.. 

اللهم آمني.
> > >

إلى اليوم ال أعلم املانع من جتنيس أبناء الكويتيات، 
وال أعلم ماذا تفعل نائباتنا األربع في املجلس لهذه 
القضي���ة، لكني على يقني بأن من س���ينصف هذه 
الش���ريحة املظلومة هو الرجل.. نعم أيها السادة، 
الرجل هو من سينصف املرأة وأبناءها، إما رجل من 
احلكومة او رجل من املجلس، انا شخصيا غسلت 
يدي من نائباتنا الفاضالت لكنني غسلت أيضا يدي 
)نصف غسلة( من مجلس األمة وبقي النصف اآلخر 
أنتظر منه أن يحل هذه املش���كلة التي يعاني منها 
الكثير من أبناء الكويتي���ات، وللعلم فإنني أعرف 
جيدا جهود س���مو رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
الشيخ جابر املبارك في هذا املوضوع، وأعرف أن هذا 
املوضوع يقلقه ومتيقنة من أنه سيجد احلل األمثل 
ألبنائنا، فهو ال يقبل أن تظلم فئة من بنات الكويت.. 
ويا أبوصباح أناشدك باسم كل أم كويتية لها أبناء 

أن تنظر ملشكلتها وجزاك اهلل خير اجلزاء.
> > >

نع���م، ال للفتنة بني أبناء الش���عب الواحد.. وال 
للقبلية والطائفية والفئوية.. لكن هل هذه الفتنة 
آتي���ة من اخلارج؟ أم من أبناء الوطن الواحد الذين 
تركوا كل املشاكل وصبوا جهدهم على فتنة بعضهم 
البعض؟ كويتنا ما لنا غيرها وإذا البعض له غيرها.. 

فالباب يسع جمال.
> > >

من الفري���ة: وزارة الداخلية أكثر وزارة يجتهد 
منتس���بوها وأقل وزارة يتم شكرها وهي الوحيدة 
التي نكاد نلمس إجنازاتها على أرض الواقع، فشكرا 
بونواف، والشكر موصول للفريق أحمد الرجيب الذي 
أمتنى من احلكومة أال تبخس حقه وأن يتم تعيينه 
في أي جهة أخرى لالستفادة من خبراته كسفير أو 
محافظ، فق���د عمل بكل جد وإخالص خلدمة وطنه 
وشعبه فيما تواله من مناصب، فعلينا ان نستفيد 
من هذه الطاقات الكويتية.. ال أن نحيلهم للتقاعد.
reemw25@hotmail.com

ريم الوقيان

ريميات

أبناء الكويتيات.. 
والفريق الرجيب


