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م.طارق جمال الدرباس
كان لدي عّم، ترتيبه الثاني من بني 

أعمامي، اسمه )الشهيد بإذن اهلل( خالد 
جاسم الدرباس الزعابي )بونواف(، والذي 

كان له دور بارز في قيادة املقاومة 
الكويتية في صباح السالم، استرخص دمه 

وبذل روحه شهيدا من أجل حترير هذا 
الوطن الغالي، كغيره الكثير من شهداء 

الكويت، ففي قلب كل أسرة كويتية هناك 
من ضحى بنفسه من أجل احلفاظ على 

بلده وأبنائه. 
ونحن نعيش االحتفاالت الوطنية في 

الكويت، نتمنى أن نعيد استذكار الغزو 
العراقي الغاشم على كويتنا احلبيبة، 

فقط من أجل استنباط الدروس والعبر، 
وتصوره وترجمتها على أرض الواقع، 

واالستفادة مما جرى في التأكيد على أنه 
ال يوجد لدينا وطن يؤوينا ويحتوينا غير 

الكويت، ولن جند وطنا نعيش به معززين 
مكرمني إال الكويت، ولن يكون هناك وطن 

نحيا من أجله إال الكويت، لذلك لنتنافس 
في تطوير حاضرنا، وبناء مستقبلنا 

ومستقبل أبنائنا لتدوم الكويت حرة أبية.
وقد فجعنا في عز أفراحنا الوطنية، 
بانضمام شرطي إلى كوكبة شهداء 

الواجب، من خالل ذلك احلادث املأساوي، 
والذي قام به أحد املستهترين في دهس 

مجموعة من أفراد الشرطة، وراح ضحيته 
شهيد الواجب الشرطي تركي العنزي 

رحمه اهلل وأسكنه الفردوس األعلى.
النائب السابق د.حمد املطر غرد باقتراح 

إقامة عزاء رسمي في مسجد الدولة، 
ولعلي انطلق من تغريدته إلى أكثر من 

ذلك، وأقترح بأن يكون هناك مكان رسمي 
في الكويت إلقامة مراسيم العزاء ألي 

شهيد من شهداء الواجب، وأن يكون هناك 
تكرمي ألسرته، ورعاية أبنائه وإسقاط 

جميع القروض عنه، وكذلك منح أسرته 
منزال في أول قرعة للمؤسسة العامة 

للرعاية السكنية، وهذا التكرمي يكون ألي 
شهيد واجب، تكرميا له لبذله روحه من 

أجل الوطن، وال ننكر الدور البارز ملكتب 
الشهيد في خدمة أسر وأبناء شهداء 

الكويت، ولكن نطمح بأن هناك أكثر وذلك 
تكرميا للشهيد.

لقد قدم الشهيد بإذن اهلل تركي العنزي 
روحه في سبيل الوطن أثناء أداء عمله، 
مرتديا لبسه الرسمي، والذي يزينه علم 
الكويت فلنكن أوفياء مع شهدائنا وهذا 

اقل واجب لشهداء الواجب.
اللهم ارحم شهداء الكويت، واجمعنا بهم 
في الفردوس األعلى في مستقر رحمتك.

الواجب لشهداء 
الواجب

هندس

كنت اقرأ واسمع مثل جميع العالم عن مقوالت قدمية 
عن من يحاربون النجاح ومنها مقولة: »ال يحارب إال 

الناجحون«، ومقولة: »عندما يحاربك البعض فثق بأنك 
في املقدمة« وال أعلم من قائلها وال في أي زمن قيلت 

ولكنها مقوالت أثبت الواقع احلالي أنها متجددة.
لقد الحظت هجوم البعض على الشيخ سلمان احلمود 
وزير اإلعالم ووزير الشباب والرياضة الذي يريدون 

بهجومهم عليه ثنيه عن االستمرار في النجاحات 
املتكررة في مجال اإلعالم وهذا أمر ال ينكره إال من 

يضره جناح اإلعالم الرسمي املتزن الذي ينقل صورة 
مشرفة عن الكويت رغم وجود بعض األخطاء من بعض 

العاملني عليها.
وكلما دققت في أسماء من يهاجم الشيخ سلمان زاد 

يقيني بأن هذا الرجل ميشي على الطريق الصحيح وقد 
بدأ يقلقهم بعمله الدؤوب في خدمة الكويت ويحاولون 
بهجومهم عليه أن يوقفوا خططه التي وضعها لالرتقاء 

باجلهاز الذي يتولى إدارته.
ونصيحتي للشيخ سلمان أن يقتدي بسمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك الذي يحاول البعض أن 

يضع العصا بعجلة عمله ولكنه ال يلتفت إليهم، فالهدف 
الرئيسي هو تنفيذ تطلعات صاحب السمو األمير- 

حفظه اهلل ورعاه- وخدمة الكويت وليس الرد على فالن 
وعالن الذين يعرف اجلميع من يدفع بهم للهجوم على 

سموه.
كلنا في الكويت نعرف أسماء من يريد أن يفشل 

أي عمل لآلخرين وحالهم حال مشجعي ريال مدريد 
وبرشلونة فتجد أن املشجع املدريدي يشجع أي فريق 
يلعب ضد برشلونة والعكس صحيح ليس حبا للفريق 

ولكن كرها ملن ينافس فريقه.
النصيحة األخيرة ملن يهاجم جناح اآلخرين أن يكون 

منطقيا نوعا ما فإن كان من حرضك غير قادر على 
النجاح والبروز بعمله- إذا كان يعمل أصال- فهذا 

خطؤه، ولكن ال تهاجم من يعمل، وعليك أن تتذكر 
املقولة الشعبية »بينت فيلكا« ونحن نقول »بينت 

اسطنبول«.
أدام اهلل من ترك اآلخرين يعملون ملصلحة وطنهم وال 

دام من ينفذ أوامر من لم ينجحوا في أي عمل لهم.

saad.almotish@hotmail.com

سعد المعطش 

مشجعو برشلونة 
ومدريد

رماح

وصلني اكثر من امييل يطلبون مني الكتابة في موضوع 
املعسرين وصندوق املعسرين، الناس ناطرة ومترقبة 

واغلبهم صادر بحقه اوامر ضبط واحضار، ناس ال 
تخرج خائفة من ضبطهما ونساء ازواجهن بالسجن 

والسجناء املعسرين يتوجعون يصرخون فال يسمعهم 
احد ويزرفون الدمع فال يجدون من يحسمها حتى 

تصاب هذه العيون بالعمى، مينون انفسهم بالتحرر من 
السجن فاذا باالماني تصبح سرابا يحسبه الظمأن ماء، 

تتعرض اسرهم للتشرد والضياع على اثر غياب عائلهم 
في غياهب السجن تزيد عند بعضهم عدد االيام بسبب 

اعسارهم وعدم قدرتهم على دفع ما عليهم من اموال، اهلل 
سبحانه وتعالى حث على انظار املعسر وعدم التثريب 

عليه والتشديد عليه في اداء ما عليه من الدين، فضال عن 
حبسه وأذيته باملن ونحو ذلك اذا كان ال ميلك ما يسد به 

دينه مع رغبته في السداد، قال العالمة ابن كثير رحمه 
اهلل في تفسير قوله تعالى: )وإن كان ذو عسرة فنظرة 

الى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنت تعلمون( 
يأمر تعالى بالصبر على املعسر حتى يوفي دينه، فقال 
سبحانه: )وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة( اي ال 
كما كان اهل اجلاهلية يقول احدهم ملدينه اذا حل عليه 
الدين: اما ان تقضي واما ان تربي ثم يندب الى الوضع 
عنه، ويعد على ذلك اخلير والثواب اجلزيل، فقال: )وأن 

تصدقوا خيركم إن كنت تعلمون( اي ان تتركوا رأس 
املال بالكامل وتضعوا عن املدين، لدينا ادارة عامة للتنفيذ 

املدني في وزارة العدل بها مستشارون وقضاة لهم 
مني كل الشكر على تسهيلهم على املعسرين بالتقسيط، 
هوالء يعملون على سنة الرسول ژ عن ابي قتادة قال 

سمعت رسول اهلل ژ يقول: »من نفس عن غرميه أو 
محا عه كان في ظل العرش يوم القيامة« رواه مسلم 

واحمد، وقال املناوي- رحمه اهلل- ألن االنحسار من اعظم 
كرب الدنيا، بل هو اعظمها فجوزي من نفسي ما قام به 

حيال املعسرين بتفريج اعظم قرب في اآلخرة وهو هول 
املوقف وشدائده باالزاحة في ذلك ورفعته الى اشرف 

املقامات، ثم قالوا وقد يكون ثواب املندوب اكمل في ثواب 
الواجب فيض القدير 6/303، وعن ابن عباس رضي اهلل 
عنهما قال: خرج رسول اهلل ژ الى املسجد وهو يقول 

بيده هكذا فأومأ ابو عبدالرحمن بيده الى االرض »من 
انظر معسرا او ضع له وقاه اهلل من فيح جهنم«، رواه 

احمد باسناد جيد، الترغيب والترهيب، ياله من اجر كبير 
وعظيم عند اهلل سبحانه ملن ساعد او فرج عن املعسرين 
واجلزاء من جنس العمل، فعن ابي هريرة ÿ ان رسول 

اهلل ژ قال: »كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه 
اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل اهلل يتجاوز عنا فلقي 

 ÿ اهلل فتجاوز عنه«، رواه البخاري، وعن حذيفة
قال: قال رسول اهلل ژ تلقت املالئكة روح رجل ممن 

كان قبلكم فقالوا اعملت من اخلير شيئا قال: ال، قالوا: 
تذكر، قال: كنت اداين الناس فآمر فتياني ان ينظروا 
املعسر يتجاوزوا عن املوسر قال: قال اهلل عز وجل: 

جتاوزوا عنه«، رواه البخاري فمن شكر اهلل تعالى على 
نعمه انظار عباده املعسرين حتى يضطروا الى االختفاء 
والكذب وخلق املواعيد، فعن عائشة زوج النبي ژ ان 

النبي ژ، كان يدعو في الصالة »اللهم اني اعوذ بك من 
عذاب القبر واعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، واعوذ 
بك من فتنة احمليا واملمات اللهم اني اعذو بك من املآثم 

واملغرم« قالت: قال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من املغرم 
يا رسول اهلل قال: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد 

فاخلف«، رواه البخاري، يا سادة ياكرام في اخلتام اتقدم 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح 

وليسمح لي بهذا الرأي بأن يتم انشاء هيئة او جمعية 
ملساعدة املعسرين واالعضاء يتم انتخابهم او تعيني 

البعض والبعض باالنتخاب ليتم حل هذه املشكلة، هذه 
من االمييالت وزد عليها الكثير.

عبدالمحسن المشاري

سمو رئيس الوزراء 
والقضاة واملعسرين

يا سادة يا كرام

ذعار الرشيدي

أنور وجدي 
وقانون الكراهية

ال أعرف متى عرض فيلم 
»دهب« آلخر مرة على شاشة 

تلفزيون الكويت، وان كنت 
اعتقد أن آخر مرة مت بثه قبل 

أكثر من 10 سنوات، ولكن 
ان كان موجودا في مكتبة 
التلفزيون فأعتقد انه من 

املناسب بل من الضروري ان 
يدرج ضمن املواد الفيلمية 

املمنوعة من العرض على 
الشاشة، لسبب قانوني بحت، 

كونه يوقع من يقوم ببثه حتت 
طائلة قانون »الوحدة الوطنية 
ونبذ خطاب الكراهية«، وذلك 

ان بطليه الراحلني فيروز 
الصغيرة وأنور وجدي يؤديان 

خالله رقصة ضمن احد 
االستعراضات وفيها سخرية 

واضحة ومسيئة لذوي البشرة 
السمراء بشكل مهني وغير 
الئق، بل وبشكل استهزائي 

منتقص، واحلل املناسب 
هو اما منع الفيلم ككل وهو 

األسلم، واألفضل او على 
األقل حذف ذلك املشهد وذلك 

اضعف اإلميان قبل عرضه.
>>>

وأعتقد ان ليس فيلم »دهب« 
هو الوحيد من نوعه في 

مكتبة التلفزيون الكويتي 
او مكتبات التلفزيونات 

اخلليجية والعربية، ولكن 
هناك مسرحيات ومسلسالت 

كرتونية وغيرها تقع حتت 
طائلة ذلك القانون، لذا من 

املناسب جدا على التلفزيون ان 
يعيد النظر في مكتبته الفيلمية 

من اجل تنقيحها مما ميكن 
اعتباره إساءة.

>>>
وتنص املادة األولى من 

القانون على انه »يحظر القيام 
أو الدعوة أو احلض بأي 

وسيلة من وسائل التعبير على 
كراهية أو ازدراء أي فئة من 
فئات املجتمع أو إثارة الفنت 
الطائفية أو القبلية أو نشر 

األفكار الداعية إلى تفوق أي 
عرق أو جماعة أو لون أو أصل 

أو مذهب ديني أو جنس أو 
نسب أو التحريض على عمل 
من أعمال العنف لهذا الغرض 

أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث 
أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول 
أي محتوى أو مطبوع أو مادة 

مرئية«.
>>>

ووفق هذا القانون فإن مراجعة 
األرشيف التلفزيوني سواء 

لتلفزيون الكويت او القنوات 
اخلاصة الكويتية اصبح 
ضرورة ملحة، ومراجعة 

مواده تطبيقا للقانون، بل 
حتى تطبيقه على املسرحيات 
التي قد حتتوي على جزئيات 

بفقرات مسيئة تزدري فئة 
من فئات املجتمع وما أكثرها، 

بل وبرامج تلفزيونية أيضا 
او حتى فقرات مسلسالت 

كرتونية.
>>>

ولألمانة لو قمنا بتطبيق هذا 
القانون بحرفيته نصيا لقمنا 

بقطع وقص وحظر عدد ال 
بأس به من محتوى ذاكرتنا 

التلفزيونية والتي يجب ان تتم 
اعادة النظر بها.

>>>
هنا ليس مجاال للحديث 

جدال حول صحة القانون 
من عدمه، أو النقاش حول 

موافقته للتطبيق على ارض 
الواقع ام ال، خاصة وانه قد 

مر وأصبح واقعا، ولكن املجال 
هنا للحديث عن تطبيقه كونه 
اصبح نافذا ال مجال لرده اال 
عبر تعديله في مجلس األمة.

>>>
جميعكم يعرف كرتون توم 

وجيري ودافي دوك وباباي، 
وهناك حلقات من تلك 

الكرتونات األميركية الشهيرة 
مت حظرها من البث في الفضاء 

التلفزيوني األميركي الوطني 
منذ ثمانينيات القرن املاضي 

النها كانت حتمل إساءات 
بداخلها لألفارقة األميريكيني 

او لليابانيني او الصينيني، 
وكانت قد أنتجت بني عامي 
1942و1955، وطبقا للقوانني 

املرعية مت منع بثها، املفارقة ان 
هناك حلقات لدافي دوك وباغز 

باني مسيئة للعرب لم يتم 
اعتبارها محظورة من البث 

حتى اليوم.
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خالد العرافة

مبارك المترك

تتكرر في كل عام السلوكيات املشينة 
والتصرفات املعيبة واملخجلة التي تشهدها 

شوارع الكويت وميادينها في احتفاالت 
عيد التحرير وذكرى اليوم الوطني، حيث 

تتجلى حاالت العبث واالنفالت والتحرشات 
واالعتداءات على حرمة اآلخرين وتعطيل 

حركة املرور وإلقاء النفايات واملهمالت 
في الساحات العامة في »فرهود« موسمي 

ينطوي على تناقض عجيب يعلن فيه القوم 
سقوطهم في ذكرى يوم النجاح!

>>>
الظاهرة ليست محلية، فاالنفالت 

والفوضى والغوغائية )سلوك احلشد( 

سمات مالزمة للجماهير حاملا تغيب أدوات 
االنضباط وتختفي هيبة العنف املشروع. 

فمن طبائع البشر التي رصدها علماء 
االجتماع نزعتهم إلى الفوضى والسلوك 
الشاذ وقت التجمهر حيث يقدمون على 

تصرفات ال يقومون بها وهم فرادى، 
ويزداد األمر سوءا في حال تدني الوعي 
لدى األفراد، مثلما يحدث في شوارعنا 

حيث إن الصبية واملراهقني يشكلون 
الشريحة الكبرى املشاركة في تلك 

الفوضى املوسمية.
>>>

املوجع في الظاهرة الكويتية أنها حتدث 

في مناسبة وطنية ويوم استذكار شهداء 
 الوطن، فتتحول مهابة املناسبة 

وسموها ومنزلتها الرفيعة إلى »مسخرة« 
في الذهنية اجلمعية لدى النشء الصاعد 

الذي تشكل له هذه املناسبة الوطنية 
فرصة لعدم احترام القانون وممارسة 
السلوكيات املشينة من عبث وانفالت 

وعدم حرص على نظافة املكان وسواها 
من تصرفات سلبية يكون بعضها حتت 

بصر األهل وتشجيعهم! وذلك أمر يسهم 
في تفتيت روح املواطنة وإضعاف مشاعر 

الوالء الوطني.

خرجت وزارة الصحة عن صمتها وأخذت 
تهدد وتتوعد بتخفيض مخصصات املرضى 

املبتعثني باخلارج دون حساب لوضع املرضى.
الوزارة مشكورة من خالل فرق عملها أعلنت 

للجميع أن هناك جلانا شكلت إلعادة النظر 
في الئحة العالج باخلارج واستمرت اللجنة 

بدراسة األمور، وبعد أيام قليلة ظهرت 
بتوصيات على قولة القائل »متخض اجلبل 

فولد فأرا«، ألن كل ما أوصت به اللجنة 
معمول به حاليا من خالل العرض على اللجان 
وموضوع التظلمات ورفعها إلى اللجنة العليا 
ومن ثم النظر في التظلم، وحصلت الوزارة 

على اقصى طموحها وهدفها املعلن والتي 
تتحدى به نواب األمة قبل اجللسة التي 

يتوعدون بها مسؤولي الوزارة خيرا، لذلك 
تفاخر وزارة الصحة في إلغاء مخصصات 
املرافق واالكتفاء فقط مبخصص املريض 

لألسف لم يعالج املشكلة، بل زاد الطني بلة 
والدليل على ذلك جلوئها املباشر الى املريض 

ومرافقه دون معاجلة املشكلة الرئيسية في 
كيفية ابتعاث املرضى الذين بحاجة فعلية 

للعالج واآلخرين الذين يتظاهرون باملرض 

واجلميع يعلم كيف يتم ابتعاثهم. 
وكان االولى بوزارة الصحة مراجعتها 

للحاالت وفحص في مدى أحقيتها ومحاسبة 
اللجان التي ابتعثت أشخاصا غير مستحقني 
للعالج بدال من حرمان املريض ومرافقه من 

حقه، في الواقع األمر اصبح بغاية املرارة، 
املخصص لألمانة ال يكفي يا معالي الوزير، 

ايجار السكن مرتفع ولو جنمع كل املخصص 
اجلديد ال يسد قيمة السكن فضال عن 

االحتياجات األخرى التي يحتاجها املريض 
ومرافقه من وسائل التنقل والترجمة إضافة 

الى وجبات الطعام وفي املقابل الوضع مماثل 
بالنسبة للدول العربية واآلسيوية. 

يجب على وزارة الصحة االعتراف باخلطأ 
دون حتميل املرضى فوق طاقتهم كما أمتنى 

من نواب األمة إنصاف املرضى وإحقاق احلق 
ووقوفهم بجانب املرضى ومرافقيهم الذي 
يتمنون ممن أوصلوهم الى قبة البرملان ان 

ينصفوهم وعلى رأسهم رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن الذي اجزم متاما بأنه ضد 

املساس مبخصص املريض ومرافقه.
قرار إلغاء املخصصات اتخذ كردة فعل 

سريعة دون النظر الى وضع املرضى املبتعثني 
والبد من إعادة النظر في إلغاء مخصص 
املرافق وإبقاء الوضع كما كان عليه ألن 

السكن واملواصالت والوجبات بحاجة الى 
زيادة املخصصات وليس ترشيدها أو عليها 

توفير السكن والتنقل والطعام والترجمة 
وإلغاء املخصصات بالكامل ألن املريض 

ومرافقه بحاجه الى توافر تلك االحتياجات 
الرئيسة، خاصة انه بهذا التصرف ينصف 

املرضى بدال من بهدلتهم باخلارج. 
أمتنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك تفريج الكربة عن املبتعثني 
من خالل إصدار أوامره بعدم املساس 

مبخصصات املرضى ومرافقيهم ومعاجلة 
املشكلة األساسية في إرسال غير املستحقني 

للعالج ومحاسبة املتسبب، ومنا الى أبو صباح 
فزعتك ألن اآللية التي استحدثتها وزارة 

الصحة لم تتغير وإمنا خفضت مخصص 
املريض وألغت حق املرافق الذي يفقد في حال 

ذهابه كمرافق للمريض رصيد إجازاته كذلك 
البدالت التي يتقاضاها من مقر عمله فالبد 

من اإلنصاف فأنتم أهل له. 

هذا املثل ينطبق على خريج شارع 
الهرم تخصص »سيد برشامه«! 
وحتى خريج أميركا أو بريطانيا 

الذي يسقط في جتاوز أول اختبار 
لغة اجنليزية!...إذن األمر سيان هو 
وخريج شارع الهرم. تشوفه اليوم 

متقاعدا طبيا وهو أقوى من تايسون 
في عز شبابه يعاني من اإلفراط في 
النعمة، ال ويدور واسطة للعالج في 

اخلارج بعد! يشتغل بوظيفة ال يعرف 
فيها إال تسلم راتبه آخر الشهر، يسب 

املجلس ومقاطع انتخابات الصوت 

الواحد ويروح لألعضاء بحثا عن 
سيئة الذكر الواسطة! ساكن في بيت 

سوبر ديلوكس ومتغدي توه... قامي من 
مفطح )ينافس في طبخه طبخ سليمان 

القصار( وشارب »قالص« لنب بارد 
في عز القيظ والتكييف ينافس درجة 
حرارة جبال االلب وقاعد فوق قطعة 
رخام من أغلى األنواع وأثمنها وولع 
سيجارة على الكيف، فاضي »ماكو« 

شغل! يفتح تويتر ويبلش ينتقد 
احلكومة ويطالب باإلصالح! يتحول 

بقدرة قادر الى محلل استراتيجي 

وخبير سياسي ومستشار اقتصادي! 
يدعي أنه من احملاربني للفساد وطاردي 

سراق املال العام! يحارب الفساد 
ويهاجم احلكومة جهارا نهارا، ويتذمر 

من تطبيق القانون عند أول مخالفة 
مرورية فيبحث عمن يسقط مخالفاته.

أبوه قبله »بايقها« من الشق للشق، 
واحلبيب يتكلم احلني عن املال العام... 

صباح اخلير »أشوا« كلنا عيال قرية 
وكل يعرف أخاه. اصالح ايه اللي 

انت جاي تقول عليه؟! صحيح »اللي 
اختشوا ماتوا«!

يوم »الفرهود« 
الوطني

املرضى 
وتخفيض 
املخصصات

»فوق شينه قوات 
عينه..«

السايرزم

إطاللة

جباير
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