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 يستحق الشكر والثناء كل من يزرع شجرة، ويحافظ على نظافة بلده، 
وكل من يلتزم بقوانني املرور وقوانني الدولة بشكل عام، اما الشكر والتقدير 
االكبـــر فهو ملـــن احيا ارضا بعد ان كانت ميتة وعمل على اســـتصالحها 
لتتحول الى مدينة ادخلت الفرحة والبهجة في قلوب اآلالف من املواطنني 
احملرومني من موقع يطل على البحر، واملعني في ذلك هو صاحب مشروع 
آللئ اخليران العم خالد املـــرزوق، الذي جعل هذه االرض املعنية مدينة 
يتزاحـــم عليها املواطنون ومن قبلهم الشـــركات ليحوز كل منهم املوقع 
املتميز وان كانت جميع املواقع متميزة، وســـتتوهج آللئها عند اكتمالها 

لتصبح اسما على مسمى.
  وليت املعارضني القدامى لهذا املشروع يقومون بجولة ليروا بأعينهم 
هذه الرمال الكثيفة واالرض السبخاء الطينية كيف دبت فيها الروح ومياه 
البحر تتخللها كمجرى الدم في عروق االنســـان بفضل من اهللا ثم فكرة 

وجهود العم خالد.
  أما من يتحدث عن املكســـب وهو املرض املســـمى باحلسد املصاب به 
بعض الكويتيني فنقول له ان  اســـتفادة املواطن املعنوية وحتى املادية 
بامتالكه للعقار اكبر من اســـتفادة صاحب املشـــروع الذي خسر صحته 
وطـــال صبره ولم يبخـــل بتفكيره وجهده وماله فـــي العمل ملدة زمنية 
ليســـت بالقصيرة بســـبب االعتراضات والعراقيل التي حتداها وتغلب 
عليها بإصراره وعزميته واعتبرها دافعا له والبنائه للمضي قدما خلدمة 
الوطـــن واملواطنني، متمنيا له الصحة والعافية والعمر الطويل وألمثاله 
من اخليرين الذين خدموا الوطن ورفعوا اســـمه بجهودهم الفردية عاليا 
امثال العزيزين الفاضلني الغنام والبابطني اللذين يتســـابقان على دعوة 
كل ضيف تطأ قدماه ارض الكويت كبيرا كان ام صغيرا رئيسا او مرؤوسا 
بديوانهم وااليادي البيضـــاء التي ال تتوقف عن فعل اخلير دون بهرجة 
اعالمية وغيرهم الكثيرون من رجاالت الكويت الذين ال تتســـع الصفحة 

لذكر اسمائهم فتحية لهم جميعا.
 < < <  
  منتزه الخيران

  ادارة منتزه اخليران مشـــكورة عملت كل ما في وسعها لراحة روادها 
ومن بني ما عملت وفرت بني كل قمامتني قمامة للحفاظ على نظافة املنتزه، 
اال ان بعض الرواد بل اغلبهم مع كل اســـف لم يكونوا عند حســـن الظن 
بهم بل وكأنهم يتعمدون رمي مخلفاتهم بالشـــارع وعلى احلدائق للداللة 
على وجودهم، عالوة على ان الشروط واالنظمة املوجودة داخل كل ڤيال 
وشـــاليه لم يتم مراعاتها وال حتى قراءتها من رواد املنتزه ويبني من هذا 
الســـلوك مدى قصور اســـرهم في تربيتهم، وال اعتقد بل اجزم ان هؤالء 
االبنـــاء واهاليهم في بلد غير الكويت يلتزمون بالنظافة وبجميع قوانني 
تلك البالد، لذا على االب واالم اال يتخليا عن مسؤولياتهما جتاه ابنائهما 
وجتاه من يعمل لديهما بالتوجيه والنصح واالرشاد مبا يفيدهم مستقبال 
ويفيد وطنهم، فنحن نخشـــى على الكويت من هذا اجليل ان لم نحســـن 

تربيته في جميع امور احلياة.
  كما نوجه الشكر لكل من رئيس ومجلس ادارة املشروعات السياحية 
على ادخال بعض التحسينات اجلمالية على الشاليهات واضافة األلعاب 
املجانية اجلديدة لالطفال في اكثر من موقع لتخدم اجلميع والشكر موصول 
الى من يتحمل املسؤولية الكبيرة التي حتتاج الى الصبر واحللم وحسن 
التعامل من تصرفات بعض الـــرواد الفوضوية وهو عدنان زين الدين ـ 

مدير عام املنتزه.
 < < <  
  سلطة النواب

  ليس من اختصاص سلطة النواب وال من مهامهم الطلب بتعيني او عزل 
اي موظف حكومي، فمن غيـــر املنطقي او القانوني او حتى االخالقي ان 
يتدخل العضو فيما ال يعنيه متجاوزا حدود سلطته التشريعية ليقفز على 
اختصاص سلطة اخرى، وهو املالحظ بالفترة االخيرة لبعض النواب الذين 
ما ان يتم رفض طلباتهم املخالفة للقانون اال وطالبوا بعزل املتسبب في 
رفض املعاملة او استجواب وزيره، وهي الطريقة التي ال تخدم املصلحة 

العامة، لنذكر كم بالقسم فإن الذكرى تنفع املؤمنني.
  «رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا» 

  تقرير املتابعة نصف السنوي األول للخطة اإلمنائية والذي مت اإلعالن 
عنه مؤخرا، أشار بشكل مباشر لوجود ٧٠٠ معاق أغلبها ذات طابع تشريعي 
تتطلـــب معاجلتها رفع توصيات عاجلة بها إلى مجلس الوزراء للحيلولة 
دون استمرارها في النصف الثاني من السنة، وهذا بال شك يحسب للقائمني 
علـــى تنفيذ مراحل اخلطة من خالل اعتمادهم مبدأ الشـــفافية والوضوح، 
ولكن يبقى التســـاؤل امللح عند شرائح عريضة من املراقبني، ما هو حجم 
العوائـــق املفترضة خالل كامل فتـــرة تنفيذ اخلطة، إذا كان نصيب نصف 

السنة األولى منها هو ٧٠٠ معاق؟
  الشك أن هذا الكم من موانع التنفيذ لم يكن وليد اللحظة وإمنا هو نتاج 
تراكمات ارتبطت ارتباطا وثيقا بحقبة الالتنمية والتي تنامت فيها نظرية 
التقدم إلى اخللف والتي عكســـت بدورهـــا واقعا مترديا في حتقيق درجة 
الفاعلية املطلوبة لتكامل املنظومة التشريعية وتهيئتها لتكون بيئة حاضنة 
ألي خطة تنمية فعلية على األرض، حيث كان اجلميع منشغال حينها مبوجة 
التخطيط اإلستراتيجي والذي من الواضح أن العقليات اإلستراتيجية التي 
كانت تشرف على تنفيذه في تلك املرحلة كانت تخطط لكل شيء باستثناء 

التخطيط للتنمية احلقيقية واملستدامة.
  وللقائمني على تنفيذ خطة التنمية نقول لقد اجتزمت خطوتكم احلقيقية 
األولى من خالل اســـتعراض املعوقات في هذه املرحلـــة، ولكن عليكم أن 
تكونوا أكثر واقعية، فتشـــخصوا هذه املعوقات تشخيصا دقيقا وصادقا، 
وحتما ستكتشفون حينها أن السبب ال يقتصر على القصور في التشريع 
فقط، وإمنا في العقليات التي قد تتعامل مع تلك العوائق، وبانتظار التقرير 

نصف السنوي الثاني بعدد عوائق بدون اصفار.
 Ali_alqallaf_75@hotmail.com  

 علي القالف

 ٧٠٠ معاق فقط
   ال غير

 من ثقب الباب

 كان ختامه مسكا، حيث هطلت زخات 
من املطر والبَرد في نهاية يوم النفرة 
من احلج وكأنها تستكمل غسل ما تبقى 
من الذنوب واألدران من القلوب، وال شك 
ان هذا العدد الهائل من احلجيج يحتاج 
الى طاقات بشرية وآلية إلدارة العملية 
العبادية التي تتم على عدة مراحل وفي 
أماكن متفرقة، وهذا ما وفرته اململكة 
التي  الســـعودية املشكورة،  العربية 
توجت هذا العام باســـتكمال الطوابق 
األربعة من جســـر اجلمرات في منى، 
وفي تسيير قطارات سريعة بني أراضي 
املشاعر املقدســـة، ويبدو ان التوسع 
والتطور مستمران، ومازلت على الرأي 
بأن األحكام الفقهية للحج تشكل العمود 
الفقري لهذا التوسع والتطور فمهما بلغ 
الطموح مداه فإنه تظل هناك اعتبارات 
البد من مراعاتها، وبدونها فإن الفقهاء 
الذين يقودون تفاصيل هذه الشعيرة 
املقدسة ســـيمثلون الوسيلة املقنعة 
للحجـــاج للتعامـــل اإليجابي مع هذا 

التطور والتوسع.
  ولذلك نالحظ ان بعض الفقهاء حتى 
اآلن يتحفظون على التوسعات اجلديدة 
في املسعى بني الصفاة واملروة، وهناك 
من يتحفظ على امتدادات حوائط الرجم 
أو أماكن ذبح الهدي.. الخ، لكنني على 
قناعـــة بأنه لو مت حتاور الســـلطات 
الســـعودية املعنية مع هؤالء الفقهاء 
أو من ميثلهم واطالعهم على تفاصيل 
تزايد عدد احلجاج ومخاطر اجلمود على 
األوضـــاع القدمية على حياة احلجاج 
وصحة مناســـكهم، لكان أدعى لشحذ 
الهمـــم ملزيد من االجتهـــاد والتباحث 
الستنباط فتاوى من شأنها أن تتناغم 
مع ذلك الطموح الذي يستهدف تسهيل 
العملية أمام هذا الكم الهائل من احلجاج 
والذين يتباينون على عدة مدارس فقهية 
متعددة، بل ان هذا العمل يعد مصداقا 
واضحا ملشاريع سواء احلوار الوطني 
السعودي أو احلوار بني الديانات العاملية 
والتي يدعو اليها ويقودها خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز، 

شفاه اهللا تعالى.
< < <  

  نتقدم بخالص الشكر والتقدير الى 
حملة محمد جـــواد كاظم «التوحيد» 
وكوادرهـــا الذين تفانوا في تقدمي كل 
التسهيالت واخلدمات لضيوف الرحمن، 
وبعد ٣١ عاما من اخلبرات البد أن نذكر 
املؤسس لهذه احلملة وهو الوالد احلاج 
الذي كان املؤسس  كاظم عبداحلسني 
األول للنقلة النوعية في تطور حمالت 
الكويتية والتي تتابعت بشكل  احلج 
أوسع، مع كامل التقدير لكل احلمالت 
التي تعي مدى كرامة احلاج عند اهللا 

تعالى.

 تتكـــون األســـرة من 
عمودين أساســـيني هما 
الرجل واملـــرأة، وكالهما 
يكمـــل اآلخر وقـــد جعل 
اإلســـالم العالقة بينهما 
املـــودة واحملبة  قوامهـــا 
والرحمة، وحفظ اإلسالم 
للمرأة حقوقها كاملة، حيث 

ان الرجـــل ملزم بتوفير احتياجاتها بجميع أنواعها 
ولها حق التعبير عن رأيها وحق احملافظة على نفسها 
ألنها من خلق اهللا سبحانه وتعالى وكّرمها اهللا في 
جميـــع نواحي احلياة وأعطاها احلـــق في التعليم 
والعمـــل مثل الرجل، وفي املقابـــل تقوم بواجباتها 

جتاه زوجها واألبناء.
  ان اإلسالم لم يفرق بني الرجل واملرأة في جميع 
احلقوق ومن بينها احلق في املعرفة بجميع أنواعها 
سواء كانت في أمور الدنيا والدين أو أمور األمراض 
واإلصابة بالعدوى بها، وقد كان الرسول ژ يحرص 
على ان يكون للمرأة مكانها في املسجد وكان يسمح 
للسيدة عائشة رضي اهللا عنها بان ترد على بعض 
األسئلة واالستفسارات في األمور التي تخص النساء، 
وقد خلق اهللا عز وجل الرجل واملرأة من نفس واحدة 
وجعل اإلســـالم معيار املفاضلة بني الرجل واملرأة 

هو التقوى.
  ومن املعروف، وطبقا ملنظمة الصحة العاملية ان ٨٠٪ 
من النساء املصابات بڤيروس االيدز في الدول العربية 
قد أصنب بالعدوى من أزواجهن بعد الزواج، لذلك فإنه 
من الضروري العمل على توعية املرأة بطرق العدوى 
وســـبل الوقاية من هذا املرض والتأكيد على حقها 
في املعرفة الكاملة سواء باملرض أو في حالة إصابة 
الزوج قبل الزواج وحتى ان كانت إصابته بعد الزواج 

وذلك انطالقا من أن حق 
أكده  املرأة في املعرفة قد 
اإلسالم كما نصت القوانني 
على ضرورة معرفة املرأة 
بإصابتها أو إصابة زوجها 
حلمايتها وحماية األبناء 

من هذا الوباء.
  وقد أكد ذلك املرســـوم 
بالقانون رقم ٦٢ لســـنة ١٩٩٢ في شأن الوقاية من 
مرض االيدز حيث نصت احدى مواده على ضرورة 
ابالغ الزوج أو الزوجة بإصابة الطرف اآلخر لضمان 
حصول الزوجني على حقوقهما في املعرفة والوقاية 
والعالج دون التفرقة بينهما، وكانت الكويت سباقة 
في احترام حقوق املرضـــى بااليدز منذ اكثر من ١٨ 
سنة، اذ نصت مواد القانون على احترام خصوصية 
املرضى وسرية املعلومات وحفظ الكرامة البشرية 
للمرضى واملواءمة بني حقوق املرضى وحقوق املجتمع. 
ويسعى املجتمع املدني لتثقيف املرأة بطرق انتقال 
العدوى وســـبل الوقاية من مرض االيدز واألمراض 
الوبائية األخرى، وكذلك فإن املنظمات الدولية حرصت 
على مكافحة االيدز اذ ان مكافحة هذا املرض هو أحد 
األهداف التنموية لأللفية (MDGs) حيث تسعى األمم 
املتحدة ملكافحته وحث الدول على االهتمام بالتصدي 
له ووقاية أفراد املجتمع مـــن االصابة به. وقد كان 
الهتمام اإلسالم باملرأة األثر الكبير اذ انها تشكل نصف 
املجتمع وهي بدورها تقوم بتربية األبناء على أسس 
الدين الصحيحة، وبذلك حتمي نصف املجتمع اآلخر 
من العدوى بالڤيروس. لذلك كان لالهتمام بتثقيف 
املرأة وتوعيتها األثر الكبير في التصدي لألمراض 
وحماية أفراد املجتمع من العدوى باألمراض الوبائية، 

خصوصا مرض االيدز. 

 د.هند الشومر

 مكافحة اإليدز 
والمرأة

 ألم وأمل

 ال أعلم ملـــاذا لم 
التقريـــر  يعجـــب 
األميركـــي اجلماعة 
هنا، رغم أن التقرير 
املســـطرة  وفـــق 
ومـــن  األميركيـــة 
وجهة نظرهم ومن 
هناك على بعد ٨٠٠٠ 
كيلومتر يعتبرونه 

حقيقيا ١٠٠٪.
  ولست هنا مدافعا عن التقرير األميركي أو مقرا 
بكل ما جاء فيه، ولكن البد أن نعرف أن مسطرتهم 
هناك مختلفة متاما عن مساطرنا التي نستخدمها هنا 
لقياس األمور، وعيونهم الزرق تختلف في رؤيتها 
عن عيوننا العســـلية املائلة إلى السواد و«املبققة» 

في رؤيتها لألمور.
  لم يكن األمر بحاجة إلى كل هذه الضجة وال االنفعال، 
فهناك فعال أخطاء في الكويت وهناك جتاوزات، وهي 
أخطاء بعضها ذكره التقرير األميركي وبعضها ذكر في 
تقارير هيئات حقوقية متعلقة باحلريات والشفافية 
والفساد، التقارير التي تتناول بلدنا مستقاة من أرقام 
ووقائع وحقائق نشرت في صحفنا أو مدوناتنا، ال 
األميركان وال غيرهم من الهيئات العاملية املستقلة 
خاصة تلك التي تعنى بحقوق اإلنسان ضربت الودع 
ولم تستعن بـ «بصارة»، وطبعا لم «تشم على ظهر 

يدها» لتضربنا بهذه التقارير أو غيرها.
  رفضنا ألي تقرير يظهرنا كما لو كنا نريد أن نبدو 
نحن وحدنا السائرين على جادة الصواب بينما بقية 

سكان كوكب األرض على خطأ.
  ودون الدخول في تفاصيل التقرير األميركي أو 
غيره البد لنا أوال أن نعترف في قرارة أنفســـنا بأن 
لنا مسطرتنا ولآلخرين مساطرهم، وتختلف طريقة 

قياسهم لألمور عن طريقة قياسنا لها.
  فمثال لدينا، ترى حكومتنـــا أن مطاردة الكّتاب 
ومالحقتهم قضائيا في قضايا الرأي أمر طبيعي، بل 
وتعتبره ملح احلياة السياسية، بينما يرى الغرب 
«املتخلف» أن مطاردة الكّتاب وسجنهم هو نوع من 
أنواع التعسف ومحاولة لالستبداد بالسلطة ويرون 
فيه «قبحهم اهللا» محاولة خلنق احلريات، بينما نحن 

نرى أن عني العقل ال 
تستوي إال مبالحقة 
قضائيـــا  الكّتـــاب 

ومطاردتهم.
  الغـــرب «الكافر 
املنحـــل» يـــرى في 
أمرا  تداول السلطة 
طبيعيـــا، ويرى أن 
وقـــوف املواطنـــني 
طوابير في دواويني 
املتنفذين بحثا عن واسطة أو قرض حسن أو عطية 
مالية نوعا من العودة إلى العصور الوسطى، بينما 
نرى أن ثبات السلطة في اجتاه واحد هو رأس احلكمة، 
ونرى أيضا أن الوقوف بأبواب املتنفذين مبعاريض 
ومعامالت العالج في اخلارج و«الطرارة» بحثا عن 
ألف أو ألفي دينار يلقيهمـــا علينا املتنفذ نوعا من 
املمارسة االجتماعية الفاضلة واحلميدة التي ال يفهمها 

ال أبناء العم سام وال عيال العمة إليزابيث. 
  ال أطلب من أحد أن يصدق تقرير العم ســـام وال 
تقارير حقوق اإلنسان، بل انظروا للمسألة برمتها 
مبســـطرة الصواب واخلطأ، وســـتعلمون كم نحن 

متخلفون بل و«رايحني فيها».
  ما أريد أن أعرفه هو: كيف سنقابل أو نرد تقريرا 
يقول ان كاتبا كويتيا ســـجن ٣ مرات في عام واحد 
بســـبب رأيه؟ محمد عبدالقادر اجلاسم لم يختلس 
املاليني، ومع هذا لوحق قضائيا وبعد ١٢ ساعة من 
صدور احلكم كان رجال تنفيذ األحكام يقتادونه إلى 
السجن، رغم أن من سرق املاليني واختلسها وصدرت 
عليه أحكام باحلبس خرج من البالد، ولم يسأل عنه 

حتى شرطي.
  غدا عندما يصدر تقرير يدين هذا اإلجراء ويستنكر 
متكني متهمني من مغادرة البالد، فماذا سنقول لهم؟ 
هل سنقول ان تقريرهم كذب وان اجلاسم في منزله 
وبني أبنائه؟ هل سنكذب ونقول لهم ان من اختلس 
املاليني وضعناه في الســـجن وقمنـــا مبحاكمة من 

تسبب في تهريبه ومن تستر عليه؟
  أحتداكم من أكبر رأس في احلكومة حتى أصغر 

شرطي أن تقولوا ان هذا األمر لم يحصل.
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