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القضاء هو السلطة الثالثة 
بالدولة التي كفل الدستور 
استقالليتها مبوجب املادتني 
162 و163 وه����و احلصن 
املنيع الذي يحمي اجلميع 
أي انه الفيصل بأي نزاع، 
القضاء حق  الى  واللجوء 
كفله الدستور ألي مواطن 

ومقيم يتعرض للظلم والتشهير من اآلخرين 
اي انه الوضع الطبيعي وامللجأ الوحيد إلحقاق 

احلق.
وم����ا نصت عليه املواد ه����و اإللزام واألمر 
للجميع باحت����رام القانون دومنا اس����تثناء، 
فالقانون وتطبيقه ج����زء ال يتجزأ من هيبة 
الدولة وق����د الحظنا في اآلونة األخيرة وبكل 
أس����ف احلملة التي طالت القض����اء والقضاة 
والتي أتت مع األس����ف من املشرعني للقانون 
إضافة للمؤازري����ن لهم من منطلق العصبية 
والقبلية ومن فئة من هم »معاهم معاهم عليهم 

عليهم«.
فالتط����اول الذي حصل م����ن بعض أولئك 
املشرعني ال شك انه سيفتح الباب امام اآلخرين 
للسير على طريقهم وانتهاج نهجهم دون ادنى 
شعور باملسؤولية او احترام وتقدير للقضاء 
وهيبته فنكون عندها أمام أمرين ال ثالث لهما 
فوضى عارمة يصعب كبح جماحها أو التصدع 
والهزال والتفكك بجسم القضاء فتكون الطامة 
الكبرى، وما احلملة التي ش����نت على القضاء 
اال دعوة ضمنية من البعض لالنقضاض على 

أمن الوطن واستقراره.
فالكوي����ت تتميز بقضائها العادل ونزاهته 
واستقالليته، فلزاما على اجلميع قبول االحكام 
والتي تصدر باس����م صاحب السمو بكل رضا 
ورحابة صدر مادمن����ا على يقني بأن قضاءنا 
يتمتع بتلك الصفات ولكن هناك البعض هداهم 
اهلل طريق اخلير والصواب وأنار لهم بصرهم 
وبصيرتهم ورغم يقينهم مب����ا تقدم إال أنهم 
يتعام����ون عن احلقيقة فتجده����م يقبلون ما 
يريدون ويرفضون ما ال يعجبهم فكيف ستكون 
دولة يسودها القانون وبها بعض أمثال أولئك 
الذين ال يحترمون األحكام الصادرة عليهم وال 

يحترمون إال األحكام الصادرة لصاحلهم.
> > >

الصمت

قال تعالى في محكم تنزيله: )ما يلفظ من 
قول إال لديه رقيب عتيد(، وعن رسول اهلل ژ 
أنه قال: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل 
خيرا أو ليصمت«، داللة ذلك انه ال ينبغي الكالم 
اال اذا كان خيرا، ومن الواجب ان يحفظ املرء 
لسانه ويبتعد عن لغو احلديث وخصوصا ان 
لم يكن صادقا حتى ال يأثم وال يخدع اآلخرين، 
ع����الوة على أن للصمت فوائ����د كثيرة اذ انه 
مينح االنس����ان مهلة للتفكير بعمق في كل ما 
يحصل والتركيز على اإلجابة الصحيحة، كما 
يعلمنا حسن االستماع الذي يفتقده الكثيرون 
وهو احلل األمثل في بعض املواقف، حيث انه 
يولد االحترام وينهي الصراع الذي ينتج عنه 
احلقد والتنافر، ويقطع الطريق أمام من يبتغي 
مواصلة الكالم السيئ واجلدال العقيم، وفي 
الصمت حكمة رغ����م أن الكثيرين ال يدربون 
أنفس����هم عليه فهو كاملعلم النجيب يكسبنا 
الهدوء ورزانة التفكير في كل األمور، فعن علي 
ÿ قال: اذا مت العقل نقص الكالم، وعنه كرم 

اهلل وجهه: بكثرة الصمت تكون الهيبة.
وع����ن لقمان احلكيم وهو يعظ ولده قائال: 
»يا بني إذا افتخر الناس بحسن كالمهم فافتخر 

انت بحسن صمتك«.
ولو طبقنا فضيلة الصمت الجتنبنا مواقف 
تفوهت بها ألسنتنا وندمنا عليها حينها وكم 
من املهالك اودت بصاحبها في القبور والسجون 
والفرقة جراء حصاد ألس����نتهم، فما أجمل أن 
يحفظ اإلنسان لسانه ويبتعد عن إيذاء نفسه 

واآلخرين!
وقال الشاعر:

الصمت زين والسكوت سالمة
فإذا نطق��ت فال تك��ن مهذارا

ولئن ندمت على س��كوتي مرة
فلقد ندمت عل��ى الكالم مرارا
نسأل املولى العلي القدير ان يحفظ ألسنة 
بعض نوابنا األفاضل وأقالم كتابنا األعزاء من 

قول السوء إنه سميع مجيب الدعاء.
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كل الشكر والتقدير لرجال األمن واجلمارك 
ليقظتهم وتفانيهم باحلفاظ على أمن الوطن 
بالقبض على جتار السموم واملسكرات ومرتكبي 

اجلرائم والسرقات.
فنحن نفتخر برجال الكويت الذين يحمون 
الوطن أمثالكم وبضرباتك����م املتالحقة بحق 
أولئ����ك املجرمني فمزيدا من اليقظة والس����هر 
لقطع داب����ر كل من يفكر ف����ي األقدام على ما 
يعك����ر صفو أمننا لتظل الكويت كما عهدناها 

واحة أمن وأمان.
وفقك����م اهلل وس����دد عل����ى دروب اخلير 

خطاكم.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

هّل شهر القرآن وهبت هبوب اخلير 
واألجر، ومغفرة ما تقدم من ذنب ملن كان 
عمله كله إميانا واحتسابا هلل سبحانه 
ف����ي الصيام وفي القيام وملن قام ليلة 
القدر كما ورد باألحاديث الش����ريفة، 
فبالتوحيد واإلنابة له والتسليم حلكمه 
وفرضه كان اإلميان واحتساب العمل هلل 
وحده فهو الواهب لألجر اجلزيل واخلير 

الوفير، ونستذكر في هذه النسمات الهفهافة كيف كانت الكويت في 
رمضان قدميا بصفاء النفوس وعمل اخلير املتعدي حيث التراحم 
بني اجلميع وأخصهم األقرباء، والتالحم بني أبناء الش����عب الواحد 
الذي كاجلسد الواحد يتألم مبضرة فئة منه فيبادر لبلسم جراحها 
واس����تبدال األلم باملسرة، اآلن تغير الزمن وتغير بعض الناس إال 
اخليرين، فهم باقون وسيبقون للخير ناشرين وللوحدة مجمعني 
ولس����مو البلد ساعني، حق بدخول هذا الش����هر الفضيل أن نبارك 
للكويت قيادة وشعبا قدوم شهر رمضان، جعلهم اهلل سبحانه من 

مغتنمي فضائله ومن العائد عليهم بصحة وطيب حال ومآل.
> > >

موقف طريف ذو أبعاد واقعية مناقضة: مع إطاللة شهر القرآن 
والصيام جعلنا اهلل سبحانه وإياكم ممن يقوم بحقه ومن عتقائه 
من النار نذكر هذه الواقعة الطريفة ذات املغزى والتي نشرت في 25 
من رمضان عام 1428 املوافق 2007/10/7 في صحيفة الرياض حتت 
عنوان خمسينية تطلب الطالق ألن زوجها حاول كشف برقعها، وفي 
التفاصيل أن »أحد س���كان القرى في جنوب بادية خميس مشيط 
فوجئ بأن أمه تركت البيت الذي عاشت فيه ألكثر من 30عاما وطلبت 
الطالق من والده على الرغم من أنهما جتاوزا س���ن اخلمسني، ثم 
بتحري االبن عن السبب عرف أن أباه حاول كشف برقع أمه وهي 
نائم���ة لرؤية وجهها، فمنذ أن تزوج األب األم من أكثر من 30عاما 
لم ير وجهه���ا عمال بالتقاليد، وأضافت انه بعد هذا العمر يحاول 

أن يرتكب خطأ كبيرا في اعتقادها. 
وحتمل الزوج تبعات هذا العمل ووجه 
اعتذارات مكررة لزوجته وأم أوالده 
وقدم وع���ودا متكررة بعدم محاولة 
رؤية وجه زوجته اخلمسينية.. مرة 

أخرى«.
هذا اخلبر قد ال يصدقه البعض 
مع هذا التش���دد باحلشمة والستر 
حت���ى من الزوج الذي يباح له من زوجته ما ال يباح لغيره وهذه 
العادات والتقاليد املبالغ فيها وإن سما املقصد بها بتربية تأصلت 
على االحتشام ولبس ما هو فضفاض من الهندام، جند على النقيض 
من ذلك ما نراه من محاربة النقاب في جامعات مصر ثم س���ورية 
وصوال إلى ما هو متوقع وغير مستغرب بحظره قانونا في األماكن 
العامة في فرنسا، فبهذه األخيرة تنزوي احلرية الشخصية املدعاة 
وبتلك الدول العربية تكثر مبررات احلظر غير املقنعة التي يكفي 
القول إن الرد اجلامع عليها وجود نسوة مفتشات على الطالبات 
املنتقبات في أي مكان في اجلامعة دون أن يصل األمر إلى حرمانهن 
من أحد حقوقهن األصيلة والشرعية والقانونية باحلق بالتعليم 

واملعاملة باملثل لنظيراتهن غير املنتقبات.
تزامن تلك احلوادث يظهر أن األمر ليس محل مصادفة، خاصة 
أنه يسهل فرض القيود وتكثير املوانع في أي موضوع دون فتح 
بدائل وهذا من س���وء اإلدارة وقلة املدارك، فالطريق الذي يطرقه 
بعض الناس إذا ما أغلق البد من فتح طريق مواز وعمل حتويلة له 
وإال عد املهندس مهمال جاهال بأسس التخطيط والتنفيذ مستحقا 

للعقاب، وهذا حال بعض مسؤولي اجلامعات مع األسف.
ويحق ختاما أن نشيد مبدير جامعة الكويت بتنفيذ قانون عدم 
االختالط وااللتزام بالزي احملتشم للذكور واإلناث، فمراتع التعليم 

وتنمية العقول أسمى وأعلى من عروض األزياء وإظهار املفاتن.
Salman.f@msn.com

في أوائل تسعينيات القرن واثناء سفري 
لبريطانيا واجهت صعوبة كبيرة في العثور 
على غرفة واحدة شاغرة في أي من فنادق 
مدينة لندن وذلك الزدحامها الشديد في ذلك 
الجنسيات،  الوقت بالس���ياح من مختلف 
وحيث إنه ليس من عادتي حتى هذا اليوم 
عمل حجز الفندق � مقدما � وبعد بحث طويل 
وسلبي ودون فائدة طبعا � ال ادري � لماذا 
دخلت فندقا صغيرا رغم وجود الفتة معلقة 
عل���ى بابه مكتوب عليه���ا »ال توجد غرف 
شاغرة« فوجدت رجال وقورا في منتصب 
العمر جالسا وراء حاجز االستقبال وقبل 
أن أسأله عن وجود غرفة شاغرة وأنا فاقد 
 Frank األمل نهائيا في ذلك، أجابني اس���مي
وأنا مالك الفندق وسأدبر لك فورا غرفة حتى 
في ظل اكتمال حجوزات غرف الفندق، فأنت 
من بلد صديق لبلدي مالطة ويساعد بلدي 
كثيرا، حيث انه لمح وبسرعة وبذكاء عبارة 
State of Kuwait المكتوبة أعلى جواز سفري 
الذي وضعته � عفويا � فوق حاجز االستقبال 
وفوق ذلك منحني خصما 30% رغم ازدحام 
لندن الدائم بالسياح ورغم عقالنية اسعار 
غرف فندق���ه المكتوبة في الالفتة المعلقة 
في االس���تقبال، بل اس���تمر في منحي ذلك 
الس���عر بعد الخصم المنخفض نفسه في 
كل مرة اسافر فيها الى مدينة لندن بعد ان 
اصبح فن���دق األخ المحترم البريطاني من 
اصل مالطي السيد Frank هو مكاني المفضل 
للسكن، الى ان فوجئت بعد 13 سنة تقريبا 
بأنه باع الفندق بسعر مربح جدا له وغادر 
ليعيش في بلده االصلي جمهورية مالطة 
الصديقة، ذلك البلد الوديع والجميل جدا، 
والصغير المساحة جدا والعظيم الموقف 
تجاه وطني الكويت في اصعب االيام التي 

مرت على الكويت.
تذكرت هذا الموقف فور مشاهدتي لصور 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 
جالسا في الصف األمامي خالل جنازة وتأبين 
صديق الكويت الوفي ال���ذي رحل مؤخرا 
الرئيس المالطي السابق غويدو دي ماركو 
في كنيسة سانت جون في العاصمة فاليتا، 
ولصورة سموه وهو يقدم احر التعازي لعائلة 
الرئيس الراحل التي استقبلته والوفد المرافق 
بكل محبة تقديرا للكويت ولصاحب السمو 
األمير على هذه المشاركة الرفيعة والمميزة 
والالفتة جدا جدا والمليئة بالوفاء والحب 
إلنسان ناصر بشجاعة وبقوة الحق الكويتي 
بصالبة منذ اللحظات األولى لكارثة الغزو 
وتش���هد بذلك تصريحاته القوية ومواقفه 
العظيمة عندما صادف ترؤسه ممثال لبالده 
للجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1990، قيام 
زمرة فلول قوات نظام المجرم الحقير التافه 
المش���نوق صدام باحتالل وتدمير وسرقة 

وطننا المسالم الحبيب.
نعم تحية ش���كر ووفاء وحب وعرفان 
لجمهورية مالط���ة الصديقة وتحية ايضا 
لصديقي المحترم الطيب البريطاني � المالطي 
Frank ووفق�����ه ورعاه وحفظه الرب اينما 
كان، والذل والهوان للس���فيه التافه صدام 
وألعوانه ولمؤيديه وللمتعاطفين معه اينما 

كانوا؟
Mike14806@hotmail.com

أصدقاء لنا في مالطة!

مخلد الشمري

رؤية

أصبح���ت برامج »التطنز« من أجن���ح البرامج هذه األيام، 
مع أننا في شهر فضيل، شهر التسامح ومكارم األخالق، لكن 
الغالب في »التطنز« أن يكون بقصد ضحك بعضنا على بعض، 
وأك���رر أجنح برامج القنوات هي برامج التقليد والتطنز على 
من..؟ مع األسف الش���ديد على بعضنا البعض، وال حول وال 

قوة اال باهلل.
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الناس في رمضان حاروا وداخوا بزيارات التهنئة مبناسبة 
الشهر الفضيل أعاده اهلل سبحانه علينا وعليكم باخلير واليمن 
والبركات، لكن أقترح أن يتفق أصحاب دواوين كل منطقة على 
حتديد يوم يجلس���ون فيه مبكان واحد، وليكن صالة األفراح 
باملنطقة كي يتجمع الكل لتبادل التهاني، فمن غير املعقول أن 
يأتي الشخص ليهنئ 3 دواوين في منطقة واحدة وفي اليوم 
التالي يهنئ 4 دواوين باملنطقة نفسها، وهكذا.. فسهلوا على 
الناس، اهلل يسهل عليكم واتفقوا في رمضان املقبل على يوم 

واحد جزاكم اهلل خيرا.
> > >

رجل كبير س���أل ش���ابا »ملتحيا« عمره بني 18 و 19 عامًا 
ويسمونه بالفريج شيخ.. أي شيخ دين، قال له انا أمس فطرت.. 
فرد عليه الشاب: »ال يجووووز حرااام«، وبعد يومني رقد هذا 
املس���كني باملستشفى فزاره الشاب نفس���ه )الشيخ( وقال: له 
سالمات ما تشوف شر، فرد عليه املريض: أنا صمت يا شيخ 
وتعبت وانت قايلي ال تفطر، فقال: له الشيخ ملاذا لم تخبرني 
بأن���ك مريض كنت قلت لك انه ليس على املريض حرج؟ فرد 
الرجل: مو انت يا شيخ اإلسالم ما سألتني ملاذا فطرت؟! لكن 

الشرهة مو عليك الشرهة على اللي يسأل بو 18.
> > >

من الفرية: مبروك لنادي الكويت كأس السوبر، ومبروك لرئيس 
االحتاد الكويتي لكرة القدم كأس.. األخالق الرياضية.

reemw25@hotmail.com

األخبار التي يتم تداولها حاليا وعلى نطاق واسع واخلاصة 
بتعديل وزاري محتمل قد يطول أربع حقائب من بينها املالية 
والش���ؤون، ال نعلم إن كانت هذه األخبار أو التس���ريبات 
عملية جس نبض من قبل احلكومة لرصد ردود أفعال الكتل 
النيابية املختلفة، ومن بينها كتل املواجهة كالتكتل الشعبي 
وكتلة العمل الوطني جتاه االستجوابات احملتمل تقدميها 
من قبلها خالل دور االنعق���اد املقبل أم هي خطوات جادة 
لتجديد الدماء متاشيا مع إستراتيجية احلكومة املفترضة 
في تنفيذ خطة التنمية، فإن كانت األولى فنقول للحكومة 
وبكل وضوح إن هذا التكتيك احلكومي املعتاد في مواجهة 
التصعيد السياسي جتاهها من قبل بعض الكتل او األعضاء 
لم يعد يجدي نفعا، فس���قوط االستجوابات األخيرة جعل 
معسكرات الضد التي أعتقد أن منها اآلن من هو على حق 
تطور أساليبها ووسائلها اخلاصة بهذا النوع من املعارك 
السياس���ية مع احلكومة، فإذا افترضنا أن وزير املالية مت 
تدويره وتس���لم حقيبة التجارة فإن التكتيك املتبع ضده 
س���يكون »ش���يل كلمة مالية وحط مكانها جتارة« ويبقى 
احلال على ما هو عليه، أما وزير الش���ؤون إن مت تدويره 
وتسلم حقيبة األوقاف فس���يكون تلقائيا في آخر محطة 
وزارية له في التشكيل احلكومي، وهكذا تقلص احلكومة 
خياراتها بيدها ولن تكون لها قدرة على املناورة، وقد ينتهي 
بها املطاف في حال استمرار التصعيد ضدها، وعلى جميع 
اجلبهات لرفع راية عدم التعاون، لذلك أمتنى على احلكومة 
أن تواجه أي استحقاق دستوري عليها بشجاعة مهما كانت 
النتائج.. ففيما اخلوف إن كان وزير املالية يعلنها في كل 
جلسه تقريبا إذا »عندكم ش���ي علي طلعوه« وفي املقابل 
وفي كل جلس���ة تقريبا هناك تهديد له باملساءلة.. وأخيرا 

نقول لكم واجهوا تصحوا.. يا حكومة.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

ريم الوقيان

فتوى بو 18..!

ريميات
علي القالف

واجهوا تصحوا.. يا حكومة

من ثقب الباب

المحامي سلمان البرازي

هبوب الخير واألجر

الشغف بالحق

المواطن علي الجابر األحمد

احترام القضاء

الوطن ثم الوطن ثم المواطن


