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العادل، املالذ األخير، احلصن احلصني، 
امللجأ، كلها أسماء مرادفة ونرددها ونطلقها 

على القضاء الكويتي.
وال يختلف اثنان كما هول حال اجلميع 
على أن القضاء لدينا نزيه وال تشوب أحكامه 
شائبة على االطالق السؤال هو مبا ان القضاء 
كذل���ك وكما هو بقناع���ة اجلميع إذن ملاذا 
النزول الى الشوارع وملاذا التجمهر واحلشود 

والصراخ والبكاء والعويل؟!
لس���ت معارضا للحريات او ملا يقدمه 
او يطرحه بعض الزمالء من آراء وقضايا 
على االطالق ولكن���ي احتدث هنا من باب 
االس���تغراب فلماذا ال نترك القانون الذي 

نحلف برأسه ونزاهته يأخذ مجراه.
اعتقد ان نتيجة ما يقوم به البعض من 
»بدعة« املظاهرات واالعتراض على إجراءات 
القضاء ومحاولة الضغط على احملكمة من 
خالل التظاهر امامها ستؤدي الى ظهور ثقافة 
الشك والتشكيك في القضاء والقائمني عليه 
من خالل االعتراض على اجراءاتهم ويبدو 
ان الدور قادم على قراراتهم وس���تتحول 
إلى »سنة« غير حميدة واألكيد ان عواقبها 

ستكون وخيمة على الوطن أوال واخيرا.
وتصور لو انه في املس���تقبل املنظور 
خرج علينا ش���خص ما من فئة ما واساء 
للبلد او ألمن الدول���ة »بحق«، وهذا وارد 
فهل يقبل هو او يقبل مؤيدوه ان يجلسوا 
مكتوفي االيدي ويعارضوا إلقاء القبض على 
صاحبهم بصمت وهدوء وانتظار قضائنا 

العادل النزيه لكي يقول كلمته.. أم ماذا؟
اعتقد انهم لن يكونوا اقل حبا لصاحبهم 
من حبكم لصاحبكم لذلك »تأبى املروءة« 
أال يخرجوا ويعبروا »مثلكم« عن غضبهم 
الش���ديد والتظاهر أمام احملكمة وتشويه 
س���معة الكويت عامليا وحش���د احلشود 

والصراخ.. إلخ.
عندها ستخرجون علينا انتم انفسكم 
مستنكرين ومس���تذكرين ومتباكني على 
الدولة والقانون، واالستغراب ميأل  هيبة 
تصريحاتك���م ووجوهكم على شاش���ات 
التلفزيون م���ن تصرفات هؤالء التي تدل 

على عدم الثقة بقانوننا العادل.
نعم نحن ضد تكميم االفواه ونعم نحن 
ضد تكسير االقالم.. ونعم اوال واخيرا نحن 

مع القانون ألننا نعتقد ونؤمن بنزاهته.
ال نحت���اج الى عالم ذرة ملعرفة ان كان 
املقصود من وراء هذا االحتجاج دون لف او 
دوران هو القضاء الكويتي بعينه بدليل انهم 
احتجوا وجتمهروا امامه فاالحتجاج على 
موضوع يخص وزارة الشؤون ال يستدعي 

التظاهر امام وزارة الصحة.
ول���و كان املقصود ان القوانني غبية او 
جائرة فاملفترض والبديهي من االعتصام ان 
يكون امام مجلس األمة الذي ميلك تعديلها او 

امام منزل الشاكي عّله يصفح ويتنازل.
لذلك أطالب هؤالء املعترضني على القضاء 
بأن ينيروا بصائرنا فإذا كان عندهم دليل 
على ان قضاءنا غير عادل او مرتش او موجه 

او ان قراراته متلى عليه فليظهروه.
ارجوك���م اخبرونا حت���ى نخرج معكم 
ونتظاه���ر معكم ضد القان���ون الذي تدل 
تصرفاتك���م عل���ى أنكم ال تثق���ون به او 

بنزاهته.
اما بالنس���بة لنوابنا االعزاء فأرجو ان 
تتظاهروا حتت قبة عبداهلل الس���الم ألي 
تعديالت ترونها عل���ى القانون ألنكم من 
ميلك وضع او اضافة وتعديل هذه القوانني 

أصال.
يقال والعهدة عل���ى الراوي ان اعضاء 

املجلس منزهون عن اخلطأ!
وعاشت التنمية!

Salah.alelaj@gmail.com

أبناؤنا والصيف

نزاهة القضاء

سامي الخرافي

صالح العالج

جرس

رأي

كنت أشاهد مش���هدا من فيلم، عندما دخلت امرأة على 
الطبيب تطلب منه أن يدخل زوجها للمستشفى، ألنه لم 
يعد قادرا على االعتماد على نفس���ه لكبر س���نه ومشكلة 
اخلرف التي ابتلي بها مع مرضه، ثم نظر إليها الطبيب بعد 
أن انتهت من حديثها نظرة إنكار، فسألها بهدوء: حياة من 
التي ستقررين مصيرها؟.. فشاحت بنظرها عنه وردت: 
حي���اة زوجي. فقال: وهل يحق لك أن حتددي أنت مصير 

حياته، من أجل راحتك وسعادتك؟!
عندما س���معت جملته األخيرة الت���ي أيقظت عالمات 
االستفهام في نفس���ي، استرجعت بعض الصور الذهنية 
ملواقف كثيرة مرت بحياتنا االجتماعية، تدخل فيها البعض 
بقراراتهم الشخصية، لتحديد مصير ومستقبل أشخاص 
آخرين، بحكم الوصاية والوالية واملنصب وغير ذلك، دون 

أدنى شعور بالذنب.
فعندما يقرر أب ألبنائه اجتاها معينا لدراستهم، ليحقق 
أحالمه الش���خصية ورغباته، أو تختار أم لولدها زوجة 
طبق���ا للمواصفات التي تريدها، أو م���ن إحدى قريباتها، 
لتس���د أمامه باب االختيار احلر، أو يتدخل مسؤول بنقل 
موظف إلى قس���م آخر حتى ال يكون منافسا لغيره، فهذه 
كلها ليست سوى صور من األنانية اخلطيرة، والتي يتحدد 
فيها مصير ومس���تقبل غيرهم، من دون أدنى إحس���اس 

بالطرف اآلخر.
تقول لي صديقتي: ان لها أختا ترملت في سن صغيرة، 
وقامت بتربي���ة ولديها حتى تخرجا من الثانوية العامة، 
والتح���ق كل واحد منهما بكليته، فق���ررت الزواج وإنهاء 
املعاناة التي ال يعلم بها س���وى ربها، خاصة بعد أن تقدم 
لها زوج مناسب لسنها، تقول صديقتي: املصيبة ان إخواني 
الذين يعيشون بني زوجاتهم وقفوا أمامها، وردوا اخلاطب 
وأسمعوها الكثير من الكالم الذي يجرح املشاعر، وأن عليها 
أن تكمل مسيرة الوحدة والصبر، وردت مكسورة اخلاطر 
متسح دموعها املنهمرة. وأخرى قالت لي: أنا وأختي توأمان، 
ولكنني كنت ناجحة في حياتي الدراسية، وهي ال.. وعندما 
انتهيت من دراستي في إحدى كليات »التطبيقي«، أجبرني 
أبي على أخذ دورة ملدة سنة باسم أختي، ألعطي الشهادة 
لها ألنها لم تتخرج بعد من الثانوية، وكنت كل يوم أذهب 
فيه إلى الدورة، تتحطم فّي أشياء كثيرة، أولها ان اسمي لم 
يعد اسمي، وعلي أن أكون هي ال أنا، وحتى عندما صارت 
لي صديقات اضطررت أن أقطع عالقتي بهن بعد أن انتهيت 

من الدورة، وأنا في أشد األلم واحلسرة على ذلك.
هاتان صورتان ال حتتاجان مني إلى تعليق، ألن رسالة 
كل واح���دة منهما واضحة، ولكن الس���ؤال الذي يجب أن 
نضع���ه أمامنا كل يوم حينما نكون مس���ؤولني، وأمناء، 
وأولياء أمر، وأوصياء على من حولنا من أبنائنا أو أخواتنا 
أو مجتمعن���ا ككل.. هل اتقينا اهلل ف���ي قراراتنا وحتديد 

مصير حياتهم؟ 
Falcom6yeb@yahoo.com

في سنوات اجلهل وعصر امللفات املكدسة في ردهات 
اإلدارات الرسمية وقبل ظهور الكمبيوتر واالنترنت في 
جمهورية مصر الشقيقة كان هناك قانون يعطي احلق 
لضباط الشرطة بإرسال أي شخص متهم في قضية أو 
مش���تبه به أو مغضوب عليه إل���ى كل محافظات مصر 
ويسمى »كعب داير« للتأكد من عدم وجود أوامر ضبط 
وإحض���ار بحقه من تلك احملافظات، وهذه الرحلة كانت 
مبثابة عقاب شديد لهذا املش���بوه أما في دولة الكويت 
البيروقراطية وفي عصر االنترنت والكمبيوتر وثورة 
التكنولوجيا فإننا جند وزارتي الداخلية والدفاع تعامالن 
أفرادهما املنتسبني للسلك العسكري الذين خدموا ربع 
قرن في هذا السلك وفقا لسياسة املشبوه والكعب الداير 
سالفة الذكر فأي عسكري يفكر في االستقالة أو التقاعد 
عليه أن يتجهز نفسيا ومعنويا وجسديا ملواجهة متاعب 
اإلجراءات املعقدة والبدائي���ة املتخذة في تلك الوزارات 
فمن يرغب بالتقاعد فسيتم إرساله كعب داير على نصف 
إدارات الوزارة لكي ميهر الورقة بتوقيع وختم مدير كل 
إدارة مذك���ورة في ورقة إبراء الذمة للمتقاعدين وبعض 
مدي���ري اإلدارات أدام اهلل بقاءهم من الذين يعش���قون 
سياسة األبواب املغلقة لذلك لن يجد أمامه سوى سكرتير 
املدير الذي سيقول له بكل بساطة ودون اكتراث »خلها 
وتع���ال باجر أخذها« ويتكرر هذا املش���هد أمامه في كل 
إدارة يترأسها واحد من أصحاب سياسة األبواب املغلقة 
ولن ينتهي من إجراءات التقاعد إال بعد شهر من التعب 
النفسي واملعنوي واجلسدي..! لذلك أمتنى من األخوان 
في وزاراتي الداخلية والدفاع أن ينظروا لهذا األمر بعني 
االعتبار فمن غي���ر املعقول أن نس���تمر في هذا اجلهل 
اإلداري ونحن في زمن الكمبيوتر والتكنولوجيا فليس 
من املس���تحيل ربط كل هذه اإلدارات بجهاز واحد يكون 
في إدارة إنهاء اخلدمة الستخراج هذه الورقة للعسكريني 
الراغبني في االس���تقالة أو التقاع���د.. لكن ماذا نقول إن 
كانت البيروقراطية واجلهل اإلداري عند بعض القيادات 

املسؤولة عن تلك األمور مازالت قائمة؟
> > > 

نقطة أخيرة: د.عبداهلل النفيسي كان في ضيافة الزميل سعد 
املعطش في ديوانه )ديوان الوحدة الوطنية( ود.عبداهلل 
معروف بطرحه اجلريء واملثير للجدل وهو شخص ميلك 
فكرا نحترمه ونقدره ومع أنني شخصيا اتفق مع الكثير 
مم���ا يطرحه من أفكار وأراء إال أن هناك من يختلف معه 
وهذا األمر طبيعي لكن األمر غير الطبيعي أن تتم مهاجمة 
الزميل سعد املعطش على ما أبداه د.عبداهلل من أراء خاصة 

ليس من الضروري أن يتفق معها الزميل املعطش.
 m.almashan@hotmail.com

أنوار عبدالرحمن

مصير حياة من بيدكم؟

فالكم طيب
محمد المشعان

المشبوه ما بين
 »الداخلية« و»الدفاع«

بيني وبينك

ال يختلف أحد على سعة صدر النائب العام وتفهمه واحتوائه 
لكثير من احللول التي هي ضمن مسؤولياته الكثيرة، وال أقول 
إال: اهلل يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك وكل شريف يحرص 
عل���ى تأدية الواجب الوطني وقب���ل باألمانة الكبيرة أمام اهلل 
تعالى، أما ما أردت أن أقوله فهو حول مشروع شكوى اإلدمان 
والتي كفلها القانون لكل من لديه حالة إدمان س���واء أسرة أو 
حتى املسؤول في العمل، هذا العمل الذي يعجز اللسان عن أن 

يشكر كل من ش���ارك في تخفيف األلم عن األهالي املعذبني والذين يتجرعون املوت كل 
دقيقة يعيش بينهم ذلك املدمن، وكما تعلمون انه جرت العادة ان من لديه مدمنا يذهب 
الى وكيل النيابة ويقدم ش���كوى إدمان من أحد أقارب���ه من الدرجة األولى ومن ثم يتم 
التنسيق مع االخوة رجال املباحث، مشكورين، ليتم ضبطه وإيداعه في مستشفى بيت 
التمويل ملدة من 21 الى 28 يوما ثم يخرج، ولكن التس���يب الواضح من قبل إدارة املركز 
العالجي يتيح للمدمن أن يهرب في أي وقت، ولألس���ف الش���ديد يقول أحد املسؤولني: 
الباب مفتوح ملن يريد أن يخرج، لكن ليس موضوعي تصريح هذا املس���ؤول أو غيره 
ألن تفشي املخدرات في مركز بيت التمويل معروف لدى اجلميع، بل وصل باألسرة ألن 
ترفض دخول ابنها الى املركز ألنه يزداد إدمانا مع انه ال يوجد مستش���فى في الكويت 
سوى مستش���فى بيت التمويل لعالج اإلدمان، جزى اهلل بيت التمويل خير اجلزاء عن 

هذا املبنى الذي تكلف 4 ماليني دينار، والس���ؤال: إذا هرب هذا 
املدمن ما اإلجراء الذي يتخذ ضده؟ نقول لألسف ال إجراء قانونيا 
يردعه من قبل النيابة العامة والتي هي امللجأ بعد اهلل، فما فائدة 
شكوى اإلدمان والذهاب الى سلطة قانونية يجب ان حتترم من 
اجلمي���ع وتكون رادعا لكل مخال���ف للقانون، حتى النيابة مع 
احترامي لها ال تكلف نفسها بإجراءات ضبطه وإيداعه مرة اخرى 
حتى يحترم كما ذكر القانون ويكون عبرة لكل من تس���ول له 
نفس���ه عدم احترام النيابة والتي تعتبر سلطة لها مكانتها ونفوذها، وال أدخل بالنوايا 
ولكن حتى إدارة املركز أقصد الطب النفسي ومديريها ومسؤوليها ال يبلغون النيابة في 
حال هروب اي مريض عندهم، نعم هو مريض ويجب إرس���ال ما يفيد من خالل تقرير 
عن هروبه وأقول ان مركز اإلدمان يحتاج الى من يعاجله من اإلدمان وهذه مس���ؤولية 
القائمني على هذا املركز العالجي الوحيد في الكويت وعلى رأس���هم مدير املركز، وأرجو 
من اهلل العلي القدير ثم من النائب العام النظر في هذا املوضوع والتحقيق فيه وإبراز 
هيبة النيابة العامة واملتابعة املس���تمرة ملا يدور من تدمير شباب هذا الوطن الذين هم 
ث���روة البلد، ولتخفيف املعاناة عن األهالي الذين يتجرعون ألوان العذاب، أكرر رجائي 

بالنظر في هذا املوضوع احلساس.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه وحفظ شبابها من هذه اآلفة املدمرة.

شكوى اإلدمان

جاسم راشد العبود

رأي

ستبدأ هذا الش���هر العطلة الصيفية 
لجميع المراح���ل التعليمية في مدارس 
الكويت، وفي كل ع���ام نلحظ ان هناك 
تقصيرا من جميع الوزارات في استغالل 
ابنائنا فيم���ا يفيدهم وينفعهم،  اوقات 
ويجعل منهم مواطنين صالحين لوطنهم 
في المس���تقبل، ونجد ان هاجس اولياء 
االمور يزداد ويكبر منذ بداية هذه العطلة، 
حيث ان كثيرا م���ن ابنائنا لديهم وقت 
فراغ كبير ال يعرفون كيف يشغلونه في 
اشياء مفيدة، فنجد معظمهم يتجه الى 
االسواق او المجمعات التجارية وغيرها 
من االماكن التي ال يجدون فيها اال التسكع 

وقضاء الوقت هباء منثورا.
ومن الخطوات التي يشهد لها في هذه 
االيام ما قامت به وزارة التربية مشكورة 
ممثلة في قطاع االنشطة الطالبية بقيادة 
»وكيلها النشط« االخ دعيج الدعيج، حيث 
حددت مدارس في كل محافظة لتكون مقرا 
لالندي���ة الصيفية ليمارس فيها ابناؤنا 
الهوايات واالنشطة التي يميلون اليها، 
لكن م���ا يالحظ ان ه���ذه االندية تبقى 
قاصرة نوعا ما وأعدادها قليلة مقارنة 
مع اعداد الطالب، وياحبذا لو قامت وزارة 
التربية مش���كورة بفتح جميع مدارس 
الكويت »ادري انها بحاجة الى ميزانية 
ضخمة«، ولكن آثارها س���تكون ممتازة 
وتنعكس ايجابيا على الجميع حيث يمكن 
استيعاب اعداد كبيرة من الشباب وذلك 
من خ���الل اضافة بعض االمور الى هذه 
االندية من مثل: تقوية طالب الدور الثاني، 
تدريب الط���الب على المناهج الجديدة، 
استخدام اجهزة الحاسب اآللي وتدريبهم 
عليه، جعل الطالب يعملون على صبغ 
الفصول، اس���تخدام الورش الموجودة 
في المدرسة لتعويد الطالب على بعض 
المهارات المفيدة، ترتيب الكتب المدرسية 
وتصفيفها للعام الدراسي المقبل، عمل 
مباريات ومسابقات بين الطالب، زيارات 
منظمة ال���ى االماك���ن الترفيهية وعمل 
رحالت للشباب، تحفيظ القرآن الكريم 
في المدارس، تعليم الطبخ للطالبات من 
خالل متطوعات لديهم االستعداد لخدمة 

ابناء المنطقة.
وهناك الكثير الكثير من االفكار، التي ال 
يتسع المجال لذكرها، ولو اردنا تطبيقها 
لحققنا الكثير من االستثمار البشري المفيد 
الجيال هذا الوطن، وكم نتمنى ان تضع 
وزارة التربية خطة لالستفادة من جميع 
المدارس في الكويت خالل فترة الصيف 
بدال من تركها هكذا، وبذلك نس���توعب 
اوالدنا ونضمن أنهم في ايد امينة ترعاهم 
ونتجنب الح���وادث والمصائب الكثيرة 

التي تتكرر في عطلة الصيف.
> > >

آخر ال�كالم: الى متى سيظل الروتين هو 
المسؤول عنا؟ ومتى يتم صرف مكافآت 

العاملين في مراكز رعاية المتعلمين؟


