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نجاة ناصر الحجي 

دالي محمد الخمسان 

إذا كان اإلنسان يؤمن بالوجود فإنه يكون متفائال 
ينظر للغد على انه غد جميل لواقع متفتح للخير 
والبركة، وكما يؤمن املرء بالوجود فإنه ال بد ان 
يؤمن بالالوجود أو باألحرى الفناء فيكون هذا 

اإلنسان متشائما على وشك التالشي واالختفاء 
عن الكون.

إن احلياة في هذا الوجود متقلبة بني سالب 
وموجب فهي تارة حلوة جميلة ترانا نقبل عليها 
بجرأة وشجاعة وانفتاح ولكنها في الوقت ذاته 

قد تكون سيئة وسالبة ال تقبل التفاؤل والطموح 
الزائد، فتراها تنبذ األفراد وتبددهم وتلقيهم في 

الهم والتعاسة وتنبذ الوجود والبقاء.
كما تقبل علينا احلياة بربيعها الفتاح الذي 

تفوح منه رائحته الذكية فيقبل عليها اإلنسان 
بكل التفاؤل والطموح واألمل فيطغى بريقها 
الوهاج عليه، فما أجمل احلياة فهي أكثر من 

رائعة ومضاءة ووجودها جميل طاغ على الفناء 
والالوجود.

إن إميان بني البشر بالوجود ونفيهم للفناء يدعو 
الى التفاؤل ويدعو الى اإلقبال على احلياة بطموح 

فائق وبناء فترى اإلنسان ناجحا فائقا ودافعا 
لليأس الى البعد البعيد، كما ان نظرته للوجود 

تكون متفائلة براقة تبث شعرا ناطقا بالدفء 
والعاطفة، كما ترى املرء متنبها متيقظا للحياة 
يحبها كثيرا وهو يعمل بجد وإخالص وتفان 

وتفاؤل فيصبح ناجحا ومتفوقا بل مشهودا له 
بالنجاح، حيث يقال:

وما نيل املطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

وقال اهلل تعالى: )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 
ورسوله واملؤمنون( ڈ.

 If you do not« وقال أحد فالسفة الغرب البعيد
.»know what is beyond the horizon you simply

مما ال شك فيه ان الدولة بفضل من اهلل تهتم 
بشكل كبير مبواطنيها وتقدم لهم الرعاية 

الصحية املتميزة في املستشفيات الكويتية 
املتطورة بكوادرها وأجهزتها واملراكز الطبية 

املنتشرة في كل املدن التي تعالج احلاالت الطارئة 
والبسيطة وتبعث البعض الى اخلارج في عدة 

دول للحصول على الرعاية الطبية وهذه االمور 
بال شك محل تقدير واعتزاز من كل املواطنني، 

ولكن العلة في اللجنة املكلفة بالنظر في احلاالت 
املرضية والتي من مهامها االساسية املوافقة 
على عالج احلاالت التي تستحق العالج في 

اخلارج ولكنها مع األسف الشديد تتخبط كثيرا 
وتتعمد الرفض في احلاالت املستحقة وتوافق بال 

تردد على احلاالت العادية جدا بسبب الواسطة 
واحملسوبية والسبب ليس ألن عالجها متوفر في 
الكويت ولكن ألن احلالة تقدمت بواسطة وتوصية 

وهذه هي الطامة الكبرى التي تسجل على عمل 
اللجنة املتخصصة عن العالج في اخلارج.

إن من العدل واحلق أن توافق تلك اللجنة على 
احلاالت املستحقة ال أن تعقد جلساتها وتنظر 

للمواطنني املرضى الذين يستحقون العالج في 
اخلارج مبدى قوة املتدخل أو املتنفذ أو صاحبة 

الواسطة لتلك احلالة، فعليهم النظر للحالة 
املرضية وليس للمنصب الذي يشغله من قدم تلك 

احلالة.
الفشل الذريع والظلم التي متارسه جلنة العالج 
في اخلارج برفض املستحقني للعالج واملوافقة 
على اصحاب العالج السياحي يجب أن تتوقف 
فورا ويجب رفع الظلم عن املواطنني الكويتيني 

الذي يحتاجون إلى رعاية صحية مستحقة، 
والعمل بالعدالة واالنسانية في تقييم احلاالت 

املرضية واملوافقة على من يستحق ورفض 
احلاالت العادية، فهل من مجيب؟ 

التفاؤل والتشاؤم

العالج السياحي

خاطرة

انتظارات

في بالد العرب هناك أفاعي حية،
تلبس لباس التقوى،

تنادي من أعالي البالد هلموا هلموا، 
وهي ترغب في بث سمومها في كل األماكن والزوايا،

تقلب احلق باطال والباطل حقا، 
حتوم حيث حامت املصالح وتسعى،

لنيل املراتب الكبرى، 
يغلب على طبع هذه احليات الصمت، وتعمل في كل األوقات، 

ليال ونهارا، 
هي أفعى قوية تستمد قوتها من سمها، تعرف من أين تؤكل 

الكتف،
يعيشون بيننا، ينشرون األكاذيب كل يوم، ملصلحه فالن، 

والتغطية على فالن، 
ال دين لهم وال مبدأ،

الدرهم والدينار أساس احلياة، 
حتى القتل ممكن، 

حتى اإلقصاء ممكن، 
حتى التعري ممكن، 

الهدف في النهاية ان تكون املصالح الدنيوية الهدف األسمى، 
والغاية العظمى، 

منتشرة هذه األفاعي في كل زوايا بالد العرب، إن رفعت رأيه 
الدين، 

جاءت التهم املعلبة محفوفة بشيء من العاطفة: »إنهم 
إرهابيون«،

هم يقتلون الناس ويشردونهم،
لكنهم أفاعي تعرف كيف تهرب، 

تعرف أن الدنيا تسير في اإلعالم، 
على أهواء كبار األفاعي،

لن تستطيع املجتمعات، أفرادا 
وجماعات، إنهاء األفاعي كبيرها وصغيرها، فلقد توالدت 

وتوالدت، 
وأصبحت أمما محاطة بسياج من الضالل والبهتان، 

وغلفة بطبقة من الغش احملكم الذي ال يعرف فتحه إال ذو 
حظ عظيم،

أفاعي تعيش بيننا دمرت القيم، 
دمرت املبادئ، 

من أجل الدنيا وحدها، 
تبا لألفاعي صغيرها وكبيرها، 

وننتظر من يعرف كيف يصطادهم، 
ويقودهم إلى حتفهم،

وإنا ملنتظرون،

ما بني تلميح وسائل إعالم مصرية حكومية وتصريح 
أخرى خاصة، تتعرض ثورة 25 يناير إلى حملة منظمة 

وممنهجة من التشويه باتهامات عديدة وغريبة وفي 
أحيان كثيرة شاذة، تارة بالعمالة والتمويل اخلارجي 
وتارة أخرى بإنكار كونها ثورة من األساس، إال أن 

ما يدمي القلب هو تباري مقدمي البرامج في جتريح 
شبابها الشريف ووصمهم باإلدمان والبلطجة واإلجرام 

في محاوالت حثيثة لنشر وخلق حالة من االستعداء 
املجتمعي في أوساط البسطاء ضدهم وحتميلهم 

مسؤولية حالة عدم االستقرار التي أعقبت الثورة. 
ما بني التشويه والتجريح نعيش فصال مخزيا آخر 

من فصول اإلعالم املوجه. متى تبوح ثورة 25 يناير 
بأسرارها؟ متى تكشف عن حقيقة من خانوها ومن 
لعبوا ضدها ومن باعوها ومن سرقوها ومن ركبوا 

موجتها ومن يجهدون أنفسهم لتفريغها من محتواها؟ 
متى يعرف املواطن املصري ان ثورة 25 يناير كانت 

نقطة شرف مضيئة وحلظة فارقة في تاريخنا املعاصر 
شاء من شاء وأبى من أبى وشبابها احلر األبي هو 

الذي أعاد لألمة كرامتها بعد 30 عاما من الصمت والذل 
والهوان وساعد املواطن املصري على اكتشاف لسانه 

بعد ان أثبت له بالدليل القطعي أنه عضو الكالم وليس 
زائدة دودية.

لم أكن أحد الذين انتخبوا املشير عبدالفتاح السيسي 
العتبارات كثيرة، بل قد ال أكون مبالغا إذ قلت إنني 

أحد الذين أحزنهم فوزه باملقعد الرئاسي، وبالرغم 
من ان والدي رحمة اهلل عليه كان أحد أفراد املؤسسة 
العسكرية، إال أنني كنت والزلت أحد الذين يرفضون 

تدخل اجليش في السياسة وأحد احلاملني بدولة 
مدنية تعيد ملصر تنوعها وتناغم مختلف شرائحها، 

دولة احلرية والعدالة واملساواة، ولكن أما وقد أصبح 
السيسي رئيسا ملصر، ال أملك إال أن أمتنى له النجاح 
في قيادة مصر مبا ملكت وما أعطت وسنمنح الرجل 

فرصة من الهدوء ليعمل وليضع بصمته وينجز.
»أفلح إن صدق« عبارة وردت في ذهني عندما تابعت 

ما نشر من تفاصيل اجتماعات السيسي األول مبجلس 
الوزراء وما حواه من محاور تصب في صالح الوطن 
واملواطن وأمتنى أن تتحقق هذه التوجيهات على أن 

يتابع تنفيذها بنفسه.
ولذلك على السيسي ان يتعلم من دروس املاضي وأن 
يعي أنه أصبح رئيسا لكل املصريني وأن قوة الوطن 

تكمن في متاسك شرائحه ومعدل نشر الثقافة التسامح 
فيه وأن ازدهاره يعتمد في املقام األول على نسبة 

العمل واإلجناز، وأن االستقرار لن يتحقق إال باملكاشفة 
والشفافية والوضوح فلقد صبرنا أعواما طويلة على 

الفساد وال منانع في الصبر على اإلصالح.
سنؤيد السيسي مادام على درب اإلصالح، وسنعاونه 

متى انحاز للفقراء، إال أننا لن نهادن أو نستأنس أو 
نداهن ولكن سنتابع ونراقب نسبة اإلجناز ومؤشرات 
محاربة الفساد ولن نكست على خطأ، فمصر لن تعود 

للوراء.
٭ خالصة الكالم: كلمة في ودن احلكومة، مراقبة 

احلسابات على مواقع التواصل االجتماعي لن حتمي 
الدولة ومالحقة الشرفاء من النشطاء وسجنهم لن 

حتقق االستقرار، ولكن ستخلق رأيا عاما مضادا في 
فترة نحتاج فيها إلى التالحم الشعبي للعمل والبناء. 

احلرية ملاهينور محمد.

عبداهلل الحيدر

أسامة دياب

صمت األفاعي

ما بني التشويه 
والتجريح

أحوال

مالمح

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي
الذي يرى ما يدور على الساحة الكويتية هذه األيام 

يتعجب، ألن هناك غيابا كامال للعقل الكويتي اخلالق 
الذي كان يتغلب دائما على أسوأ املشاكل بأسلوب 
متميز وباحلل السريع املبني على العقل واملنطق 

واحملبة دون الدخول في حواشي األمور ودروبها 
الضيقة التي يتيه فيها اإلنسان، ومن ثم ينسى 

القضية األصلية.
نحن نعلم أننا هذه األيام أصبحنا مكشوفني للعالم 
وكأن الكويت على بركان من اخلالفات واملنازعات، 
خاصة ان هذه اخلالفات قد بدأت تدق باب األسرة 

احلاكمة، هذه األسرة احلكيمة التي كنا طوال 
عهدنا بها نلجأ إليها دائما، وكنا جند عندها احلكمة 

والبصيرة النافذة للمستقبل.
وكانت جهود هذه األسرة الطيبة وقيادتها الصلبة 
تتعاون مع أهل الكويت جميعا دون أي شقاق أو 
تفرقة، غير ما نسمعه هذه األيام عن معارضة أو 

تهديد حتى لنظام احلكم.
وأتذكر وقد أصبحت من كبار السن، أنه حتى سنة 
املجلس والثورة التي أرادها بعض أصحاب املصالح 

بإيعاز من اخلارج مت جتاوزها عليها بكل حكمة 
ودون إراقة الكثير من الدماء، مع أن عددا قليال من 

املتطرفني من شباب الكويت آنذاك قد ذهبوا ضحايا 
تلك الفتنة رحمهم اهلل.

نحن في الكويت ال نوصل قضايانا حلد القتل 
واحلرب، ألننا متعودون على احلوار وعلى كشف 
احلقائق دون تنويه أو تردد، حيث ان احلقائق إذا 
لم تكن واضحة أمام الناس فستكون الشكوك هي 

املتحكمة ويصبح االتهام للجميع.
يحدث مثل هذا الوضع السيئ في الكويت، 

واجلماعات املتطرفة تدعي اإلسالم حتت اسم 
»داعش« وأخواتها يدقون باب الفتنة والقتل في 

جارتنا العراق.
ونحن نقبل ان تكون هناك خالفات في حكم اي بلد، 

ولكن لن نقبل أن تكون بتدخل خارجي مهما كانت 
طبيعتها فهي مرفوضة، فاملنطق يقول: على إخواننا 
العراقيني أن يستعجلوا العودة إلى ما كانوا عليه من 

تآزر ووفاء ومحبة، ولم نكن نفرق في العراق بني 
السني أو الشيعي أو املسيحي، وكانوا قبل كل ذلك 

عراقيني.
ومتى بدأنا نصف الناس بالفئوية والطائفية نكون قد 
بدأنا حالة الالاستقرار، ألن استقرار العراق مهم لنا، 
وبدل ان نشارك في تهدئة األمور في العراق أخذت 

الفتنة تطل برأسها بأسلوب آخر في الكويت، فيجب 
أال نسكت وأال نقبل بهذه األمور واألوضاع ولنضرب 

بيد من حديد، وليحزم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل، األمور سريعا قبل أن 

تفلت األمور من أيدينا جميعا. »وعندها يفوت 
الفوت وال ينفع الصوت«. ومثل هذا احلزم يجب أن 
يأخذه اإلخوة العراقيون الستئصال فتنة الغرباء من 

أرضهم.
فالدين اإلسالمي ال يسمح بأن يقتل املسلم أخاه 

املسلم، وهذه بدعة الزمن ألنها كلها فئات تسترزق 
من اإلسالم وتتخذ أسماء مختلفة لتختبئ خلفها، 

ولكن هدفهم واضح ومعروف وهو مصاحلهم فقط 

وبعدهم الطوفان.
يا أهل الكويت، فلتجتمع العقول جميعها شعبا 

وحكاما ويجب أن تناقش املوضوع بصراحة ألن 
الضرر يصل اجلميع والسكوت عنه معناه نهاية حياة 

كويتية متميزة ارتضيناها منذ مئات السنني.
ونحن مع أسرة آل الصباح الكرام، كلنا يد واحدة، لن 
نفترق، وال نريد أن تهزمنا خالفات طارئة مستهدفة 

بعض املصالح لبعض الفئات.
فالكويت للجميع وال احد له فضل على اآلخر، 

فالفضل هلل سبحانه وتعالى الذي حمانا في احلك 
الظروف، وأعادنا إلى بالدنا ساملني، فلنحافظ على 

هذه األرض الطيبة، وليكن حوارنا في مؤمتر وطني 
يضم اجلميع، ويخرج بتوصيات وآراء ملزمة 

للجميع، وال نقبل أي نوع من بوادر الفتنة التي 
أخذت مع األسف الشديد تطغى على أحاديث املجتمع 

التي تظهر في وسائلنا اإلعالمية، ومع األسف هذه 
الوسائل ال تفكر في القواعد األخالقية التي تنص 
على أنه ليس كل ما يعرف يقال، فلنمنع املتاجرة 

بالوطن ونشجع املزايدة على حب الوطن.
فكلنا فداء لهذا الوطن، وكلنا حجر األساس في بناء 

عظيم صمد ويصمد أمام كل تيار جارف.
فلنتكاتف جميعا لدرء هذه الفتنة منذ بدايتها، ونكون 

بذلك قد خدمنا هذا الوطن.
وشكرا هلل سبحانه وتعالى على تفضله علينا بإعادتنا 

إلى وطننا وحمايتنا من الظاملني، سواء أكانوا من 
اخلارج أو من العمالء في الداخل.

حفظ اهلل الكويت وأهلها وشعبها من كل مكروه.

وين عقولنا يا أهل 
الكويت؟

من غير إحراج


