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بدأت الصحف تناقش مرة أخرى قضية التهديد باالستجواب، 
وآخرها استجواب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء حول قضية 
أم الهيمان، ورغم أهمية موضوع أم الهيمان وما تس���ببه من 
تلوث بسبب الصناعات التي أقيمت حولها، إال ان القضية ال 
حتل عن طريق االستجواب حيث ان مشكلة أم الهيمان حتتاج 
الى حلول علمي���ة وعملية وليس فقط الصراخ والتهديد من 

أجل مكاسب انتخابية.
ارتاح الناس لفترة بسيطة من هذه املزايدات، وبدأ الناس 
يتحاورون حول خطة التنمية وامليزانيات وغير ذلك من األمور 
املهم���ة التي تهم املجتمع، ولكن الظاهر ان بعض اإلخوان في 
املجلس ال يريدون للناس حتى الراحة، وكأن أسلوب العيش 
على حافة الهاوية، كما كانت سياسة أميركا في حلها للقضايا 
في السابق، حيث كانت تتركها وتصعدها الى حافة الهاوية، 
وما يترتب على هذا التصعيد والتهديد وما يسببه من خوف 
وعدم استقرار لدى ش���عوب األرض، وعندها كانت تتصرف 
بالشكل الذي يخدم مصاحلها بغض النظر عن الضحايا الذين 

كانوا يتأثرون من جراء أسلوب التصعيد حلافة الهاوية.
يا إخوان، يكفينا تصعيدا، يكفينا مهاترات، يكفينا تهديد 
الوزراء باحلق وبالباطل، وركزوا على ما يفيد الناس، ركزوا 
على تنمية البالد، ركزوا على حتسني ظروف الناس وتطوير 
خدمات احلكومة للناس، وأوقفوا هذا الهدر الكبير الذي يقع 
بس���بب سوء إدارة املال العام الذي يقع من بعض املسؤولني، 
ويكفي ما يس���ببه كل ذلك من كساد في السوق ومن خسارة 
كبيرة كمعاناة لسوق األس���هم بالذات الذي أصبح هو مجال 
العيش ألغل���ب الكويتيني خاصة املتقاعدين منهم الذين لوال 
سوق األس���هم، ولوال حضورهم اليومي ألصيبوا باإلحباط 
وامللل خاصة انهم يلتقون يوميا بجماعاتهم وأصحابهم حتى 
لو لم يتعاملوا مع صفقات بيع وش���راء األس���هم، لذلك ملاذا 
يح���اول اخواننا في املجلس أن ينغصوا على الناس حياتهم 
العادي���ة، ويدخلوهم يوميا في زوبعة من جراء التصريحات 

النارية التي تسبب عدم االستقرار في السوق.
الى متى يا ترى سنس���تمر في هذا األسلوب املتأرجح بني 
التصالح والتصادم مع احلكومة والذي ال يعرف اإلنسان كيف 
يبدأ ومتى ينتهي، ولنعمل على استقرار النفوس وزيادة احملبة 
واحترام بعضنا البعض والتعامل مع بعضنا البعض باحترام 
وبأخالق سامية، ألننا يا اخوان أوال وأخيرا كلنا أبناء الكويت، 
وكل إس���اءة ألي فرد منا هي إس���اءة للجميع، ودعوا الوزراء 
ليعملوا وينتجوا ويقوموا مبس���ؤولياتهم بدال من تهديدهم 
والتطاول عليهم باحلق والباطل، يا إخوان، نريد فترة هدوء 
حتى تس���تقر النفوس خاصة ان األوضاع التي حتيط بنا ال 
تس���ر، وقد تصيبنا بعض الشظايا من هذه االنفجارات التي 
قد حتصل فيها، حافظوا على الكويت، وعلى إنس���ان الكويت 
وع���دم إيذاء اخوانكم ألن كل أذي���ة تؤذي الكويت، وهذا ما ال 
تستحقه الكويت، وعس���ى اهلل أن يهدينا جميعا الى ما فيه 

اخلير واالستقرار واالطمئنان للجميع.

عندما يقنع الفرد منا مبا رزقه اهلل سبحانه وتعالى من مال 
أو أبناء أو أي من متاع الدنيا ويرضى مبا قسمه له دون تذمر أو 
شعور بالنقص أو أي إحساس بالدونية فإنه سبحانه يعوضه 

خيرا من كل متاع حرم منه.
أحيان���ا يعّيرك اآلخرون بقلة ذات اليد وهذه القلة ليس���ت 
بالض���رورة أن تكون في املال فقط فقد ترتفع لتصل الى نواح 
عدة منها القلة في العلم أو في النس���ب، أو ينظرون اليك من 
علو حني ال يكون لك االسم الرنان الذي ميتلكونه.. أشياء عدة 
يتعمدون أن يجرحوا بها املشاعر ويطعنوا بها الكرامة ويتهامسوا 
في اخلفاء وعلى مرأى ومس���مع منك عن دنوك بالنس���بة لهم 
ومبا يتميزون به عنك أو ميتلكون، وأنت بطيبة منك ال تنظر 
لألمر من جانب الش���ر وال تفكر يوما بشك في النوايا أو تصل 
للغيرة أو للحس���د فقد آمنت بأن الرزق منه سبحانه وتعالى، 
وقنعت ورضيت مبا قسمه اهلل لك، وقد حتب شيئا وهو شر 
لك، لكن هؤالء الضعفاء في عقولهم والفقراء في تفكيرهم هم 
الذين يتوقعون منك حسدا وينظرون اليك من علو واهلل كرمي 
فس���بحانه حني ينقلك من موضع آلخر ومن عالم مظلم لواقع 
مشرق ومن فقر الى غنى ومن جهل الى علم ومن لقب يسخر 
منه الغير للقب يعتز به اآلخرون وأنت في كبريائك ال تتنازل 
عن أنفة وترضى بذل وان ملس فيك هؤالء غير الرضا والقناعة 

مبا ارتضاه لك عز وجل في هذه احلياة الدنيا.
ل���و توقع كل منا وعرف ان بقاء احل���ال من احملال ملا اغتر 
مبا ميلك وملا أشعرك يوما بأنك أقل منه وملا همس أمامك يوما 
متعمدا أو غير متعمد بس���خرية جترح انسانيتك أو بضحكة 

تهكم تشرخك من الداخل بخنجر الغدر والغرور.
ان الدنيا جتارب واحلياة من حال آلخر ولو دامت لغيرك ما 
اتصلت اليك، والغنى غنى النفس والروح لنتساءل في أنفسنا... 
أين هي األمم الغابرة وأين جبروت كسرى وملك قارون؟.. ليدرك 

أغلبنا انه ال فرق بني عربي وأعجمي وال بني أبيض وأسود.
كلمات���ي ال أريد من ورائها موعظ���ة فالنصيحة تخرج من 
أصحابها امنا هي جتربة منقولة لالستفادة منها ال أكثر من ذلك 
وال أقل، جتربة قد تفيدني أنا قبل الكل، جتربة قد تكون للبعض 

حلوة وقد تكون للبعض اآلخر فيها وخز ضمير.
وعلى نياتكم ترزقون، خاصة أولئك الذين رضوا مبا قسمه 

اهلل وللذين تواضعوا ولم ينظروا لآلخرين نظرة حسد.
Kalematent@gmail.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

عادت حليمة 
لعادتها القديمة!

من غير إحراج

هيا الفهد

وعلى نياتكم ترزقون

كلمات

اليوم.. قانون اللبيدة!

ريم الوقيان

ريميات

اليوم 25 مايو يوم تاريخي 
للمرأة الكويتية، فاليوم تتضح 
األم���ور جلية، الي���وم تتضح 
الكويتية  أكثر للمرأة  الصورة 

دون غيرها!
فليسمح لي القارئ ان أخاطب 
عقول نساء الكويت وأقول لهن 
اليوم ه���و الفيصل إلقرار حق 
واجب النفاذ واليوم نساء وبنات 
الكويت عل���ى احملك بعد طول 
معاناة واس���تفراد أخي الرجل 
مبجم���ل القوان���ني بدولتنا أنا 

وهو!
> > >

ان قانون امل���رأة والذي من 
املفت���رض ان يناق���ش ويق���ر 
اليوم من قبل اخواني واخواتي 
ان  الكويت���ي عليه  بالبرمل���ان 
يتضمن حس���ب وجهة نظري 

الشخصية واملتواضعة اآلتي:
� إعطاء املرأة املتزوجة حق 
انتظار  الطلب لإلسكان وليس 

تقدمي الرجل.
� إعطاء املرأة املطلقة أو األرملة 
حق الس���كن الالئق بها وليس 
مجمع���ا يطلق علي���ه )مجمع 

املطلقات( وكأنها سبة!
� منح املرأة العالوة االجتماعية 

بالراتب مساواة بالرجل.
� منح امل���رأة عالوة األطفال 

مساواة بالرجل.
� إعطاء املرأة احلق بالتقاعد 

بعد 15 عاما من الوظيفة.
� فتح أندية رياضية نسائية 

وجلميع األلعاب األوملبية.
� إلغاء مسمى إعانة الشؤون 
واس���تبدالها برات���ب مجز من 

مجلس الوزراء.
� منح املرأة راتبا كامال بإجازة 

األمومة.
� من���ح امل���رأة احل���ق ف���ي 
استصدار اجلنس���ية واجلواز 

لها وألبنائها.
الكويتية  � منح اجلنس���ية 
ألبناء الكويتي���ة املتزوجة من 

غير كويتي.
� زيادة قرض الزواج إلى 8000 
دينار وجعل 4000 آالف للرجل 

و4000 للمرأة.
املقترحات  هذا بجانب باقي 
والواج���ب وجوده���ا حلماية 
املرأة وظيفيا واجتماعيا تاركة 
التطرق  ألصحاب االختصاص 

لها.
> > >

م�ن الفري�ة: أمتنى من النواب 
اليوم وخصوصا النائبات األربع 
املرأة وليس  االنتفاض ألج���ل 

االنتفاض لصوتها االنتخابي.
Reemw25@hotmail.com

وزارة الداخلي����ة تعتب����ر من 
أهم الوزارات في الدولة وتتركز 
أهميتها لدى الكثيرين بأنها معنية 
بحفظ األمن ومالحقة الخارجين 
عن القانون كما أنها سيف القانون 

أو القوة الجبرية للقانون.
إال أن ذلك ليس كل ش����يء في 
مهام هذه ال����وزارة إذ إن التربية 

األمنية جزء ال يتجزأ من مهامها المباشرة وغير المباشرة، 
فالتربية األمنية أصبح����ت ضرورة ملحة في هذا العصر 
المليء بالمتغيرات المتالحقة التي يجد الكثير من المواطنين 
صعوبة كبيرة في اس����تيعابها وقد يكون عدم استيعابها 
بمثابة جسر العبور لدى أصحاب النوايا السيئة لجعلهم 

ضحايا مناسبين لجرائمهم.
وتنقس����م التربية األمنية بوزارة الداخلية إلى قسمين 

هما:
التربية األمنية الداخلية: وتشمل إعداد األفراد المنتسبين 
للوزارة لكي يكونوا رجال أمن يمكن االعتماد عليهم ومن 
المعروف ان اكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية هي 
المنوطة بهذه المهمة ويترأسها اآلن اللواء فهد الشرقاوي 
وه����و خريج جامعة هارفرد ولدي����ه العديد من المؤلفات 
األمنية المجازة علميا وأمنيا، كما أنه من القيادات الرائعة 
المتسلحة بالعلم والمعرفة بل إنه يبدي اهتماما واضحا 
في تش����جيع طلبة العلم وتطوير المهارات الفردية لدى 
العس����كريين قبل توليهم مسؤولياتهم في ميادين العمل 

االمني.
وعندما يتخرج رجل األمن وينضم إلى صفوف زمالئه 
السابقين ويبدأ مهامه المكلف بها فإنه سيندهش بالكثير 
من األمور التي لن يتعرف عليها إال من خالل العمل الميداني 
الذي يقوم به وه���ذا العمل يعتبر جرس اإلنذار في حياته 
األسرية والتي قد يثري افرادها بالنصائح والتحذير من بعض 
السلبيات الموجودة في العالم الخارجي لألسرة، ويروي لي 
أحد كبار السن والذي امضى سنين عمره في وزارة الداخلية 
قائ���ال: لقد كنت محققا في الداخلية وكنت انتقل بمخافرها 
ومن حسن الحظ أن هذه المهنة أكسبتني الكثير من التجارب 

ومنها أنني كنت مطلعا على جميع 
أنواع الشكاوى وحققت مع الكثير 
من الخصوم في قضايا مختلفة 
وعليه فإنن���ي أدركت أنه يجب 
علي توجي���ه أبنائي وتحذيرهم 
من الكثير من المشاكل التي قد 
يتعرضون لها خالل حياتهم كما 
أن الطابع العسكري دخل النظام 
الخاص ألسرتي دون أن أشعر والنتيجة أنه أعد من أسرته 
رج���اال صالحين في المجتمع بل ظه���ر من ابنائه الدكاترة 
والمهندس���ون وحصل بعضهم عل���ى وظائف مرموقة في 
الدولة ولم يكن ألي من ابنائه أي سجالت جنائية أو أحكام 

قضائية. إنها التربية األمنية.
أما التربية األمنية الخارجية:

فهي جزء ال يتجزأ من التربية األمنية الداخلية وتهدف 
هذه التربية لتوعية المجتمع وخصوصا المراهقين والشباب 
الصغار الذين يشكلون بحماسهم الفطري المحور األساسي 

لجملة من المشاكل المتوقعة بهذه السن.
وقد لفت انتباهي نشاط إدارة العالقات العامة بوزارة 
الداخلية في هذا الشأن والتي يترأسها األخ العزيز العقيد 
عادل الحشاش، حيث تدرك الوزارة تماما أنها ليست مكلفة 
بف����رض القانون وحماية األمن فقط ب����ل إن المحاضرات 
المنظمة إلدارة العالقات العامة بمختلف مدارس الكويت 
له����ا دور إيجابي في نقل ثقافة األم����ن إلى عقول وخيال 
الشباب فهي تحذرهم من المخاطر المحيطة بهم بأسلوب 
تربوي رائع يتبناه ضباط متخصصون بمختلف المجاالت 
األمنية فالمخدرات واإلرهاب عبارة عن صواريخ تطلق من 
أماكن مجهولة والتوعية اإلعالمية األمنية عبارة عن درع 
صاروخية ضد الهجمات الفكرية والنفس����ية على شباب 
الكويت الذين هم بأمس الحاجة لمن يمد يد العون لهم من 

باب النصيحة التربوية قبل أن يقعوا في المحظور.
لذلك أناشد المس����ؤولين بالوزارة وعلى رأسهم وزير 
الداخلية الشيخ جابر الخالد بتبني فكرة التوعية أو التربية 
األمنية بشكل أوسع وأكثر فاعلية من منطلق الوقاية خير 

من العالج.

مفرح النومس العنزي

التربية األمنية 
بوزارة الداخلية

جوهر الحديث

ال شك ان احتجاز الزميل محمد 
عبدالقادر اجلاسم مخالف للدستور 
الذي ين���ص في مادت���ه 36 على 
ان حرية ال���رأي والبحث العلمي 
مكفولة ولكل انسان حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة 

او غيرهما.
وأعتق���د ان بع���ض املتنفذين 

استطاعوا بالتعاون مع احلكومة حبس اجلاسم، النه عّبر 
عن رأيه الش���خصي الذي تتفق معه فيه شريحة كبيرة من 
افراد املجتمع الكويتي، والكل يعلم ان ما كتبه اجلاس���م لم 
يس���ئ الى س���دة احلكم وهذا باعتراف وزارة االعالم التي 
اس���تيقظت بعد 5 سنوات لتقول انه مخالف، فأي زمن هذا 
الذي نحن فيه؟! هل هذا ضم���ن اهداف خطة التنمية التي 
تريدها احلكومة؟ وهل العنوان هو تكميم االفواه التي تدافع 
عن الوحدة الوطنية، وتترك الس���اقط والالقط »يصولون 
ويجولون« عبر القنوات والصحف ليثيروا النعرات القبلية 

والطائفية.
وهنا التساؤل: هل من يعبر عن رأيه يعاقب باحلبس؟!

ان الكثي���ر من ابناء الش���عب الكويتي يؤمنون مبا كتب 
اجلاس���م ويتفقون معه في الرأي، وكم���ا يقول اهلل تعالى 
في كتابه العزيز )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله 

واملؤمنون(.
وانت يا ابا عمر كن قويا كما عهدناك ونحن معك، واقول: 
اذا توقف قلمه الوطني فإن كل صاحب قلم تنازل عن حريته 
سيتحس���ر، الن الهدف ليس »ابوعمر« وال مقالته بل بداية 

وفتح شهية لتقييد احلريات بزعامة حكومية.

على الطاير

ثمن وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
برقية التقدير التي تلقتها احلكومة بشأن اجلهود التي بذلت 
خالل اجتماعات الدورة الثامنة ملجلس حقوق االنسان بجنيڤ 
والنجاح الذي حتقق بتق���دمي تقرير الكويت، وهنا أختلف 
معك ي���ا عمي العزيز، الن الكويت ارتكبت في رأيي جرمية 

يخالف عليها القانون بحق اخواننا 
البدون وكل ما تقوله احلكومة غير 
صحيح الن البدون مازالوا يعانون 
الكثير من املشاكل، واحلكومة غير 
مدركة حلجم الكارثة حتى اآلن، 
وما قدمته احلكومة ملجلس حقوق 
االنسان غير صحيح ومجرد حبر 
على ورق وكان بودي لو لم تكن 
موجودا بهذه احلكومة، النك رجل معروف عنك تدينك والسمعة 
الطيبة، ولكن دخولك في تلك احلكومة افقدك الكثير، ويعلم 
اهلل انني احبك مثل وال���دي رحمه اهلل، وكالمي هذا بدافع 
اخلوف عليك وال اريدك ان تكون شماعة تعلق احلكومة عليها 
اخطاءها كما فعلت مع وزراء س���ابقني، فخير لك االستقالة 
لكي يرجع لنا ابوسعود نصيرا للمظلومني واملساكني، وانا 

ال اقصد اال االصالح واهلل من وراء القصد.

مسج

أش���كر االخ الفاضل والزميل في جريدة »الراي« س���عد 
املعطش على اتاحته الفرصة لي لاللتقاء باالخ الكبير والكاتب 
واالديب والش���اعر علي املتروك في ديوان الوحدة الوطنية 
»ديوان املعطش«، هذا الش���خص الذي ولدت عداواتي معه 
من خالل تصريحات وكيل املرجعيات التي يطلقها بني احلني 
واآلخر بأنها متثل اخواننا الشيعة بالكويت، ولكنني عندما 
جلست معه وسمعت ما قاله عن الوحدة الوطنية واملشاكل 
التي يثيرها البعض بحجة الدين ادركت ان املتروك يجسد 
شخصية الكويتي الوطني، النه ال يتكلم من منطلق انه سني 
او ش���يعي او بدوي او حضري بل يقول »انا كويتي« وهذا 
جعلني احب شخصيته التي غيرت لدي قناعات كثيرة وقد 
ينتقدن���ي البعض لتأييدي طرح املتروك، بارك اهلل فيك يا 
ابايوسف وكثر من امثالك الذين يسعون خلدمة وطنهم من 

خالل طرحهم الراقي والعقالني.
واقول ختاما: ال للقبلية او الطائفية، ونعم للوحدة الوطنية 
الت���ي جتمع الكويتيني على حب بلدهم والعمل على ما فيه 

خير ورفعة هذا الوطن احلبيب.

مشاري محمد العلوش

تقييد الحرية 
بقيادة حكومية

رأي


