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ستاد جابر الذي يحمل أغلى األسماء اليزال مشروعا غير 
جاهز لالس����تخدام وال نعرف سبب هذا التوقف هل هو من 
الهيئة العامة لشؤون الرياضة ام وزارة األشغال ام الشركة 
املنف����ذة؟ ألن كل جهة تخلي مس����ؤوليتها لتضع اللوم على 
األخرى الى ان تأخر سنتني عن املدة املقررة وكم من الوقت 

سيمر على هذا الستاد ليصبح جاهزا.
وكان على اجلهات الرسمية ان تعطي هذا الصرح أهمية 
تتناسب ومكانة اسم من أطلق عليه عرفانا وتقديرا إلجنازاته 
العظيمة وملكانته السامية والذي لن يغيب ذكره عن األلسن 

مادامت احلياة، كونه متوارثا جيال عن جيل.
ولكن لألس���ف الش���ديد لم تكن لهذا الصرح االستثناءات 
واالهتمام���ات التي يجب ان تكون م���ن قبل اجلهات املختصة 
فتأخر موعد االفتتاح وظهرت العديد من املش���اكل، كما نسمع 
ونقرأ، وكم كنا نتمنى على ضوء هذه اخلالفات ان تشكل جلنة 
من ذوي اخلبرة واالختصاص حتت اشراف الديوان األميري 
ملتابعة ما يعترض سير العمل واملسببات والعقبات التي حالت 
دون إجنازه والتحقيق مع املتس���ببني في كل هذا التأخير من 
منطلق احملبة التي تفيض بها القلوب ألمير القلوب. نرجو ان 

يعطي الديوان األميري جل االهتمام لهذا الصرح.
وأال تتكرر األخطاء حتى ال ينتج عنها مضاعفة التكلفة وإطالة 

املدة ملثل تلك املشاريع الكبيرة والتي تكلف الدولة املاليني.
س����ائال العلي القدير ان يوفقنا جميعا ملا فيه اخلير وان 

يتغمد فقيد األمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
> > >

تذكير الشؤون
توج اهتمام احلكومة بش����ريحة أبنائها املعاقني بإصدار 
القانون األخير الذي منحهم امتيازات وخدمات يستحقونها، 
وليس����ت غريبة هذه اللفتة الكرمية من أعضاء الس����لطتني 
التنفيذية والتش����ريعية لهذه الفئة التي امتحنها املولى عز 
وجل تخفيفا ملعاناتهم وس����د احتياجاتهم ودعما ومشاركة 
لهم ليشعروا باالعتداد والثقة بالنفس وحافزا إيجابيا إلظهار 
طاقاتهم واالس����تفادة من عطائهم ملا يخدم وطنهم، فكم من 
معاق كان له ش����أن كبير في عالم الفك����ر والثقافة والعلوم 

والصناعة.
وكعادة ضع����اف النفوس الذين يتربص����ون بكل قانون 
لتحقيق االستفادة منه والتحايل عليه جنيا لألموال احلرام 
إذ تسابقوا إلصدار شهادات تثبت إعاقة أناس أصحاء ونفاجأ 
بالعدد الذي فاق ال� 30 ألفا في نهاية عام 2009 حسبما أوردته 
الصحافة احمللية، والذين ال يخافون اهلل وال يشعرون بقيمة 
الصحة والعافية، ألم يسمعوا مقولة: »ال تتمارضوا فتمرضوا 
فتموت����وا«، أم ان على قلوبهم أكّنة؟ وتراكمت ش����هوة املال 
لديهم وبلغت درجة اإلدمان الذي أفقدهم عقولهم التي لم تعد 
تفرق بني احلالل واحلرام وأصبح االستغالل والكذب والغش 
وسيلتهم الس����هلة جلني األموال وإرضاء نفوسهم املريضة 

الناكرة لفضل اهلل ونعمه.
نتوجه للجه����ات املعنية بضرورة التبص����ر والتحقيق 
والتدقي����ق وإظهار كل أوجه الفس����اد التي طوي عليها عمل 
املجل����س األعلى للمعاقني، وغربلة هذا الكم الهائل من مدعي 
اإلعاقة واالستدالل على من سهل لهم احلصول على شهادة 
اإلعاقة ومعرفة املقابل املادي الذي تقاضاه وتفعيل اإلجراءات 
القانونية إللغاء هذه الشهادات الباطلة، وكشف املتواطئني 
وتقدميهم لساحة القضاء ونهيب بذوي النفوذ االبتعاد عن 
التدخل لهذا امللف، أمال في حتقيق اإلصالح وال حول وال قوة 

إال باهلل العلي العظيم.
> > >

تكييف المدارس
العم���ل على حتديث أجهزة التكييف لتوفير بيئة تعليمية 
أفضل داخل الفصول الدراسية أولوية يجب العمل على البدء بها، 
فعدد ال بأس به من املدارس احلكومية تكييفها ال يعمل، كيف 
ميكن ألبنائنا االنتظام في الدوام في ظل هذا الطقس الصيفي 
الذي وصلت درجة احلرارة فيه الى 38 درجة وتزيد مع مرور 
األيام؟! وكيف يتسنى لهم استيعاب وفهم املواد الدراسية في 
ظ���ل هذا الوضع؟ وكيف ميكن للمعلمني أداء دورهم الوظيفي 

على الوجه األكمل وهم يعانون من حرارة اجلو؟
وكان املغفور له � بإذن اهلل تعالى � الشيخ جابر األحمد هو 
من أمر بإدخال التكييف الى جميع املدارس الهتمامه رحمه 
اهلل بأبنائه وبناته وحرصه على توفير اجلو املناسب الذي 
يساعدهم على استيعاب دروسهم وليقينه التام بأن الطالب 
ومصلحته هو هدف ومحور العملية التعليمية، فعمل على 
توفير بيئة مدرسية جاذبة يحقق من خاللها الطالب واملعلم 

االرتقاء باملستوى التعليمي.
لذا نهيب بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، وه����ي احلريصة دائما على أبنائها وبناتها، إلعطاء 
أوامرها وبالس����رعة املمكنة بالتعاقد مع الشركات املختصة 
لصيانة ومعاجلة اي خلل في أجهزة التكييف، لنساعد أبناءنا 
الطلبة على اس����تيعاب دروسهم وتفجير طاقاتهم اإلبداعية 

بجو مناسب يحقق لهم أمنياتهم خلدمة وطنهم.
> > >

رخص القيادة
قامت وزارة الداخلية بإحالة بعض موظفي إدارة املرور الى 
النيابة العامة الستصدار رخص قيادة ألشخاص ال تنطبق 
عليهم الشروط املطلوب توافرها في مقدم الطلب، ودون ان 
يكون لهم ملف بإدارة املرور، لذا يضحي لزاما على اجلهات 
املعنية س����حب تلك الرخص التي ال تس����تطيع ادارة املرور 
كشفها اال باملصادفة، فاالختناقات املرورية واحلوادث التي 
حتصد أرواح البشر احد أس����بابها تلك الرخص التي متنح 
لقاء رش����اوى يتلقاها أولئك املوظفون املتجاوزون، فتفعيل 
العق����اب الرادع ملن يثبت خرقه للقانون وعدم التهاون معه 
وتكاتف اجلميع كل حس����ب موقعه ف����ي الوقوف باملرصاد 
ألولئك العابثني س����يكون كفيال بالقضاء على هذه املشكلة 

وغيرها من املشاكل.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

المواطن علي الجابر األحمد

الصرح الكبير

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

الصحافة رايحة فيها!

ذعار الرشيدي

الحرف29

في ورشة العمل التي أقامتها جمعية املهندسني 
األسبوع املاضي قال أحد املشاركني في مداخلة 
ل���ه »الصحافة رايحه فيه���ا«، ونظر له رئيس 
جمعية املهندسني م.طالل القحطاني قائال: »انتظر 
الرد من ذعار« ظنا منه أنني سأرد ولن اسكت 
على اتهام كه���ذا، لكنني خالفت ظن العزيز بو 
خالد ولم أرد، وبعد انتهاء الورشة جاءني أحد 
األصدقاء وسألني: »لم لم ترد على هذا االتهام 
الذي نال من س���معة الصحافة«، قلت له: »أوال 
الرجل قال رأيه وأنا جل مش���اركتي في ورشة 
العمل وأنا أنادي بحرية الرأي وأطالب احلكومة 
مبنح مزيد من احلريات ورفع السقف وتغيير 
قانون���ي املطبوعات واملرئي، فكيف تريدني أن 
أحجر على ش���خص رأي���ه أو أن أدخل معه في 
سجال حول رأيه الشخصي، هو لم يقل معلومة 
ميكن تفنيدها ولم يطرح أس���ماء بل طرح رأيا 
يخصه وح���ده وال ميثل الواقع، فهو حر يقول 

ما يشاء«.
هكذا أرى احلرية وهكذا أفهمها، وهكذا أمارسها، 
من حق كل شخص أن يتحدث وبكل حرية، ومن 
حق كل ش���خص أن يطلق رأيه من واقع فهمه 
لألشياء فالبشر ال تسير عقولهم على مسطرة 
مقياس واحدة، فهم مختلفون كاختالف ماليني 

األشياء من حولنا.
وال استغرب إال عندما يأتي فنان أو سياسي 
ويصنف النقد الذي ميس���ه إلى صنفني، األول 
»بناء« والثاني »هدام«، فبحسب معتقد جميع 
الساس���ة والفنانني العرب مم���ن يقعون حتت 
دائرة الضوء اإلعالمية أن النقد الذي يصب في 
مصلحتهم يس���مونه »نقد بناء« وأما ذلك الذي 

يعري ويكشف أخطاءهم فهو »نقد هدام«.
فتجد النائب أو الوزير يخرج قائال »هذا نقد 
هدام ال نلتفت إليه«، وفنان لتوه بدا احلبو في عالم 

الفن يقول: »ال يضايقني إال النقد الهدام«.
الرأي، الكلمة، النقد حق للجميع وال ميكن ألحد 
أن يصنفها بحسب هواه و»مشتهاته«، اسمعها، 
أعجبتك خذ به���ا أما إن لم تعجبك فارمها وراء 
ظهرك وامض، إمنا ال حتجر على اآلخرين آراءهم 
بك أو بعملك أو حتى تسخفها سواء كنت وزيرا 

أو نائبا أو العبا أو فنانا أو كاتبا.
حتى املعلقون في املنتديات واملواقع اإلخبارية 
قد يذهب بهم األمر إلى التطرف في طرح آرائهم 
في التعليق على خبر أو على مقال لكاتب ورمي 
الكلمات »السيئة« وهذا من حقهم، فكما أنه من 
حقك ككات���ب أن »تتفذلك« بكتابتك على القراء 
وتخرج إلى دائرة الضوء بحروفك التي تتالقفها 
مئات األعني فمن حق اآلخرين أن يعلقوا عليها، 
كونك أنت ذهبت إليهم مبقالك ولم يس���عوا هم 

نحوك.
احلرية ممارسة، والرأي الشخصي حق مباح، في 
أي شأن وعن أي شخص، هو مجرد رأي شخصي 

وليس فتوى ملزمة أو نظرية علمية مدعمة.
نعم هناك حرية مسؤولة وأخرى غير مسؤولة 
ولكن هذا األمر يحدده القانون والقانون فقط.
Waha2waha@hotmail.com

ال تكاد أي مؤسس���ة 
حكومية تخلو من وجود 
بدالة يفترض أن تيس���ر 
على املراجع���ني متابعة 
أمورهم خاصة حني تكون 
املتابعة ملجرد االستفسار 
»هل وصل الرد؟ أو شصار 
على املوضوع؟« دون ان 

»يتعنوا« ويعانوا األمرين من الذهاب للمتابعة. 
ويبدو أن املس���ؤولني في وزارات الدولة نسوا 
ان لديهم أجهزة وأقسام تس���مى البداالت فأهملوا 
متابعة أدائها وتطويرها. فمثال البدالة االلكترونية 
بكلية التربية األساس���ية ومنذ عام 2002 ال حتول 
املكاملات وال يوجد موظف يشرف على ذلك اجلهاز 
ويبقى الفرد املتصل في »حوس���ة كبرى« عرف او 
ل���م يعرف الرقم الداخلي املطلوب فاجلهاز ال يقوم 

بالتحويل أساسا.
نفس الكالم يصدق على بداالت البلدية ووزارة 
التربية وقسم العطالت باخلطوط الكويتية وبالتأكيد 
هناك وزارات أخرى تقدم نفس املستوى من خدمة 
ال���� 7 جنوم في الرداءة ان لم يكن أكثر وكتب على 
مراجعيها ان يحرقوا أعصابهم الرتكابهم وزر االتصال 
به���ا عن طريق البدالة وفي احيان كثيرة يخصص 
للجهة 10 خطوط لكن من يرد عليك هو خط واحد 
فقط. طبعا بعض الوزارات أوجدت بداالت خاصة 
مبكتب الوزير والوكي���ل للتغلب على هذا الوضع 
وتالفي »ش���ر« نائب أو ش���خصية متنفذة لم يرد 
عليها ان اتصلت عن طريق البداالت العامة في تلك 
الوزارات وليبقى الناس يعانون ما شاءوا »بستني 
طقاق« وال أعرف كيف هنأ بال أولئك املس���ؤولني 

بذلك احلل. 
واملش���كلة الثانية أن البداالت االلكترونية ترد 

عليك بالعربي للترحيب 
فقط أما عدا ذلك فيجب أن 
تكون »لبلبا« باالجنليزي 
لتفهم ما اخلطوة القادمة 
التي يجب ان تقوم بها 
وكأن جمي���ع املتصلني 
يعرفون هذه اللغة فلو 
كان اخلط مشغوال مثال 
فانك تسمع »رطنا« باالجنليزي عليك ان تستعمل 
اإللهام لتفهم ماذا يقال فما فائدة هذه األجهزة املتطورة 
في ظل غياب وضوح التعليمات لالستخدام وعدم 

وجود املشرف عليها. 
إني أدعو جميع املسؤولني عن اخلدمات بوزارات 
الدولة أن يقوموا باالتصال من هواتفهم الشخصية 
ببداالت مؤسساتهم للتأكد مما أقول والبد من استمرار 
االتصال لضمان قيام البداالت مبهامها وتيس���يرها 

أمور املتصلني.
إن ثقافة استعمال الهاتف في متابعة املعامالت لدينا 
محدودة جدا إن لم تكن معدومة فكما أجابتني إحدى 
املوظفات بوزارة ما حني اتصلت ملعرفة رد جهة ما: 
»تعال راجع« فقلت وملاذا أراجع وأنا أريد فقط كلمة 
واحدة للجواب وهي »نعم أو ال«،؟ لكن هذا ال يبرر أال 
تقوم أجهزة البدالة أيا كان نوعها بدورها وأن تخدم 
املساكني الذين يضطرون لالتصال التلفوني ملعرفة 
مصير معامالتهم بدال من االستئذان من مسؤوليهم 
الذين قد يتكرم���ون أو ال يتكرمون باملوافقة وفقا 
لتقديرهم هم ال ذوي العالقة ألهمية املراجعة ومن 
ثم جتش���م العناء وحتمل ازدحام الشوارع وندرة 
املواقف ملجرد معرفة مصير معامالتهم وقد تنتهي 
فترة االستئذان ولم يسعفهم الوقت لتحقيق ذلك. 

فهل من تطوير لهذه األجهزة؟ 
mw514@hotmail.com

قرائي األفاضل، هذه املساحة اليوم 
تدعوكم لتقرأوا معي إلى آخر سطر 
منها، هذه القص���ة احلقيقية والتي 
أنقلها لكم باختصار، وهي من أغرب 
القصص التي قرأتها وأثرت في نفسي 

كثيرا. 
في مارس من عام 1981 صدر بحق 
الش���اب فيليب موريس ابن العائلة 

احملافظ���ة، حكم باإلع��دام، بس���بب إطالقه النار على 
3 أش���خاص، منهم عنصران من عناصر األمن، حينما 
أوقفاه عند حاجز الشرطة في عملية تدقيق روتينية 
بالهويات، وتعرفا عليه الرتكابه عملية سطو مع رفاقه 
على أحد متاجر احلي، وعندما حاول الهرب أطلق النار 
عليهم���ا، فأصاب بذلك أيضا رجال فرنس���ي تصادف 

مروره في ذلك املكان.
وعند اقتياده من قاعة احملكمة إلى الس���جن، نظر 
إلى والدته املوجودة بني احلضور وقال لها: ال تخافي 
سأنتصر على نفسي. وهو ال يعرف ملاذا قطع لها هذا 
الوعد، فأي محكوم آخر ما كان يفكر حينها إال مبصيره 
احملتوم أي »املقصلة«، أما هو فقد انتابه وقتها شعور 

بأنه على عتبة بدء حياة جديدة.
ويأت���ي القدر ليغير معالم هذه احلياة، عندما جاء 
الرئيس فرانس���وا ميتران في العام نفس���ه، ليوفي 
بوعده بإلغاء عقوبة اإلعدام التي وعد بها خالل حملته 
االنتخابية، وبهذا جنا فيليب موريس من املوت بقطع 
الرأس، وقضى فترة السجن في متابعة الدراسة الثانوية 
عن بعد، وبعدها تابع الدراسة اجلامعية عبر املراسلة 
ول���م يكتف بذلك وتابع التحصيل اجلامعي حتى نال 
الدكتوراه في فرع التاريخ، وبعد مضي تس���عة عشر 
عاما داخل السجن، أفرج عنه النقضاء املهلة وحلسن 

السلوك.
وها هو فيليب موريس، ميارس حياته العملية كأي 

أستاذ جامعي ومثقف آخر، ويقوم 
بإعطاء احملاضرات، ويش���ارك في 
الندوات االجتماعية، لتوجيه الشباب 
الى مخاط���ر االنحراف،  وتنبيههم 
ألفه  ال���ذي  وأصدر خالله���ا كتابه 
داخل السجن، ويحكي فيه جتربته، 
حيث أسماه »من املوت إلى احلياة« 
وخصص مداخيل بيع الكتاب لعائلتي 
الش���رطيني واملواطن الذي قتلهم برصاص مسدسه، 

كواجب أخالقي يحتم عليه فعل ذلك.
يقول موريس عن جتربته: ان أسوأ ما يحصل للمرء 
هو أن يفقد السيطرة على تصرفاته، فيجد نفسه في 

موقع لم يكن يريده أصال.
ويضيف: س���أحمل هذا العبء مدى احلياة والدين 
الذي دفعته للمجتمع خالل سنوات السجن، فكم متنيت 
لو أنني لم أملك يوما ذلك املس���دس الذي أطلقت منه 
النار عل���ى الضحايا الثالث، حيث اعتقدت أنني كنت 
أقوم بحماية نفس���ي، ألنني كنت أفضل وقتها املوت 
على دخول السجن، ولكن الواقع هو أن احلياة مليئة 

ببذور األمل.
ويقول عن ماضيه: انه يرافقني وأحمله معي مدى 
احلياة، ولكني ال أريد أن أرضخ له، لقد أفادتني جتربة 

السجن، فعرفت كيف أجتدد، وأنا اليوم إنسان آخر
هذه حكاية األستاذ اجلامعي فيليب موريس )اإلنسان 
اآلخ���ر(، الذي ميارس حياته العملية والعلمية حاليا 
في بلده فرنس���ا، وقد كتبها بيديه دون خجل، وعبر 
بها عن مشاعره، ألن الهدف السامي الذي يرجوه من 
وراء ذلك، هو أكبر من أن يكون حبرا على ورق، وكما 
قال: إن احلياة مليئة ببذور األمل، ونحن نقول: نعم، 
مليئة بالب���ذور ملن يريد أن يجن���ي ثمارها ويصبح 

إنسانا آخر.
Falcom6yeb@yahoo.com

د. محمد القزويني

البداالت عند الحكومة!

رأي

أنوار عبدالرحمن

من مجرم إلى..! 

فالكم طيب


