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 التعذيب الشرعي بداية اإلصالحات.. في نقل التحقيقات!
 للتعذيب في بالدنا قوانني وتشريعات صادرة 
من أعلى سلطة تشريعية في البالد! وله مريدون 
ورواد ومحبون ومعجبون ومحترفون، وليس 
هو طارئا وال عشوائيا وال اجتهادا فرديا ميارسه 
الهواة والشاذون مبحض إرادتهم وبدافع من 

هواياتهم وحبهم له.
  عمر التعذيب في بالدنا من عمر دميوقراطيتها 

ومجلس أمتها، منذ ذلــــك الصبح القدمي عرفت الكويت التعذيب 
وأعطته الشرعية وأصبح حتت حماية الدولة وفي رعاية قوانينها 

وكنف مشرعيها.
  والتعذيب الرسمي الشرعي مازال مستمرا ولن يتوقف ما دام 

الدستور معطال فعليا ومفعال شكليا.
  إن القوانني الالدستورية والتي شرعها مجلس األمة واملتسلطة 
على حرية الفرد واملجتمع والتدخل في خصوصيات األفراد ورسم 
سياسة منهجية موحدة للناس وفرض املأكل واملشرب وامللبس 
عليهم واحلد مــــن حرية اختياراتهم، هو أشــــد أنواع التعذيب، 
فحينما ال يكون املرؤ حرا في اختيار منط معيشته وشكل احلياة 
التي يريد أن يحياها، فذلك أشد أنواع التعذيب والتعسف واإليذاء 
النفســــي الذي يفوق كثيرا في أضراره العذاب اجلســــدي. بل إن 
العذاب النفســــي سينجم عنه بالضرورة عذاب جسدي، وليست 
عنا ببعيدة قصة الشــــاب التونســــي «محمد البوعزيزي» الذي 
أحرق جسده! فهو فعل ذلك حتت وطأة التعذيب النفسي واإليذاء 
املعنوي الذي تعرض له، ولم يكن إقدامه على حرق نفسه نتيجة 

تعذيب جسدي!
  ورمبا لو فتشنا ودققنا في قضية وفاة الشهيد «محمد املطيري» 
لوجدنا بني مســــببات وفاته جزءا من تعذيب نفســــي ناله وهو 

طريح فراش التعذيب بني جالديه!
  وأعتقد أن القصور في التفكير وضحالة الفهم هما اللذان يقوداننا 
إلى االستنتاجات اخلاطئة وذلك حني نقصر األمور على الوقائع 
املادية ونغفل احلسية واملعنوية وال نوسع دائرة التفكير لتشمل 
أكبر قدر من مساحة التفكير مستفيدين مما يتيح لنا العلم احلديث 
من التعويل على األمور النفســــية، ألن اإلنسان ليس جسدا فقط 
بل هو جسد وروح، والروح قبل اجلسد فهي التي حتس بالعذاب 
بينما اجلسد، إن خال من الروح، ال يحس بالعذاب. وما يلجأ إليه 
أطباء التخدير حني إجــــراء العمليات اجلراحية هو في احلقيقة 
تخدير للروح ال تخدير للجســــد، والدليل أن اجلسد باق كما هو 

دون ألم رغم املشارط واملباضع والسكاكني التي تقطعه.
  ما قصدته من هذه املقالة وما هدفت إليه، هو أن تكون نظرتنا 
للتعذيب موحدة، ومثلما نحن نستنكر ونؤثم التعذيب اجلسدي 
فإن املســــؤولية األخالقية تدعونا في الوقت نفســــه إلى رفض 
التعذيب النفســــي واســــتنكاره بصورة موازية ورمبا أشد ، من 

التعذيب اجلسدي.
  وعلى اإلخوة املشرعني في مجلس األمة احلاملني لواء االستنكار 
للتعذيب الذي يتعرض لــــه بعض الذين يقعون في أيدي رجال 
املباحث، عليهم أن يراجعوا جميع القوانني التي تشرع للتعذيب 
النفسي من أجل الغائها، حتى يكونوا صادقني في دعاواهم وفي 

رفضهم لفكرة التعذيب من أساسها. 

 أقرت جلنة الداخلية والدفاع في مجلس 
األمة قبل يومني اقتراحـــا بقانون مقدما من 
بعض النواب فيما يخص نقل تبعية اإلدارة 
العامة للتحقيقات الـــى النيابة العامة وهو 
ذات االقتراح الذي أقرته اللجنة التشريعية 
قبل عدة أشهر، ولعل موافقة اللجنة على هذا 
االقتراح وفي هذا التوقيت من شأنها ان تدفع 

بضرورة املوافقة عليه خاصة أننا النزال نعيش أصداء واقعة 
قتل املواطن محمد املطيري واملطالبات احلثيثة باتخاذ اجراءات 
واصالحات من جانـــب وزارة الداخلية متنـــع تكرار مثل هذه 
اجلرمية املأساوية، ولعل على رأس هذه االصالحات نقل تبعية 
ادارة التحقيقات الى النيابة خاصة إذا ما علمنا بأن وجود هذه 
االدارة في وزارة الداخلية قد نصت عليه املادة ١٦٧ من الدستور 
على سبيل االستثناء، كما بينت املذكرة التفسيرية من الدستور 
عدم جواز التوسع في هذه الرخصة وذلك ألن االستثناءات جتري 

في أضيق احلدود.
  إن مبررات وجود إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية والتي 
كانت موجودة قبل خمسني عاما عند وضع الدستور، أصبحت اآلن 
معدومة وغير موجودة وغير مقبول األخذ بها بعد أن أصبحت 
إدارة التحقيقات تضم فـــي كادرها مئات القانونيني الكويتيني 
أصحاب اخلبرة والكفاءة والذين يتفوقون أحيانا على نظرائهم 

في النيابة العامة.
  لقد تنبه املشرع الكويتي الى خطورة وجود هذه االدارة ذات 
الطابع القضائي حتت سلطة وهيمنة السلطة التنفيذية عندما 
جعل ذلك اســـتثناء بل نصت املذكرة التفسيرية على ان يكفل 
القانون للمحققني تنظيما إداريا يكفل لهم القدر الضروري من 
احليدة واالســـتقالل وكذلك البعد باحملققني عن أصداء ما يلزم 

جهاز األمن من االتصال باجلمهور واالحتكاك اليومي بالناس.
  إن خطوات اإلصالح احلقيقي تكون بإيجاد تشريعات مناسبة 
متنع تكـــرار األخطاء والتجاوزات في املســـتقبل، كذلك جتعل 
هناك ضمانات أكثر للناس ضد متادي وتسلط وتعسف السلطة 
التنفيذية وهذا أيضا ما قررته جلنة التحقيق البرملانية في حادثة 
مقتل املواطن محمد املطيري حيث نصت إحدى التوصيات على 
دراسة الوضع القانوني في استمرار تبعية اإلدارة العامة لألدلة 

اجلنائية لوزارة الداخلية.
  إن أهم اخلطوات اإلصالحية إذا ما أراد نواب األمة االستفادة 
مما حصل هـــي فصل اإلدارة العامة للتحقيقات واإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية وجعل تبعيتهما للنيابة العامة بدال من وزارة 
الداخلية.. أما ما سوى ذلك من اجراءات فهي لن تتعدى إبر تخدير 
وقتية ما تلبث ان تتالشى مع الوقت وقد تعود املمارسات اخلاطئة 
والتعسفية إال إذا كان هناك إصالح جذري يعطي استقاللية كاملة 

للمؤسسات ذات الطابع القضائي عن اجلهاز التنفيذي.
  إن على االخوة أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات مســـؤولية 
التحرك وبذل اجلهد مع أعضاء مجلس األمة وإقناعهم بضرورة 
املوافقـــة على هذا االقتراح الذي ســـيدرج علـــى جدول أعمال 
املجلس بعد موافقة اللجنة املختصة.. فهل يتحقق هذا اإلجناز 

اإلصالحي؟ 

 في ظل مخاوف بخصوص أمن االتصاالت..
   باكستان ستقطع خدمة البالك بيري عن البعثات األجنبية

 الجمارك السعودية تضبط ٣٠ مليون حبة مخدرة  
 الرياض ـ يو.بي.آي: أعلنت السلطات السعودية امس 
أن إجمالـــي مضبوطات اجلمارك من املواد املخدرة خالل 
العام املاضي بلغت اكثر من ٣٠ مليون حبة مخدرة إضافة 

إلى خمور وحشيش وهيروين.
  وقال مدير عام إدارة العالقات العامة واملتحدث باسم 
اجلمارك عبداهللا اخلربوش ان «إجمالي مضبوطات اجلمارك 
السعودية من احلبوب املخدرة واملخدرات واخلمور في 
املنافذ اجلمركية البرية والبحرية واجلوية خالل عام ٢٠١٠ 
بلغ أكثر من ٣٠ مليون حبة من احلبوب املخدرة و٢٫١١٨ 

كيلوغرام من احلشيش و١٧كيلوغراما من الهيروين النقي 
و١٣٧ ألف زجاجة خمر».

  ونوه اخلربوش بالتعاون والتنســـيق التكاملي بني 
اجلمارك واملديرية العامة ملكافحة املخدرات في هذا املجال 

وباجلهود املخلصة لرجال اجلمارك في املنافذ كافة.
  وعادة ما تعلن السلطات السعودية إلقاء القبض على 
مهربني يحاولون تهريب مخدرات إلى اململكة خاصة في 
اجلمارك التي تربط اململكة مع اإلمارات العربية املتحدة 

وأيضا جنوب اململكة على احلدود مع اليمن. 

سبب سماح احلكومة لها بذلك وال سبب 
حتركها اآلن إلنفاذ القيود.

  وقال مصدر فـــي مجال االتصاالت 
إن احلكومـــة طلبت من كل شـــركات 
اتصاالت الهاتف احملمول في البالد إنفاذ 
القيود. وقال «كل الشركات وافقت على 
إغالق اتصاالت البـــالك بيري املقدمة 
إليها (السفارات واملفوضيات السامية 

األجنبية). 

مجـــال االتصاالت وفـــي احلكومة إن 
احلكومة الباكســـتانية لم تسمح قط 
بخدمات البالك بيري للبعثات األجنبية 
التجوال  وال ملن يتمتعـــون بخدمـــة 
البالد  إلى  القادمني  للهواتف احملمولة 
وذلك عندمـــا أطلقت اخلدمة في بادئ 

األمر في باكستان عام ٢٠٠٥.
  لكن شركات الهاتف احملمول اخلمس 
في باكستان لم تعبأ بذلك ولم يعرف 

ـ رويترز: قالت مصادر   كراتشـــي 
ان السلطات الباكســـتانية طلبت من 
شركات تشغيل الهاتف احملمول وقف 
خدمات البالك بيري للبعثات األجنبية 
في البالد فـــي ظل مخاوف بخصوص 

أمن االتصاالت.
  وأكد مسؤوالن في مجال االتصاالت 
ان هيئة االتصاالت الباكستانية طلبت 
منهما وقف خدمات البالك بيري للبعثات 

األجنبية.
  وقـــال مســـؤول كبير في شـــركة 
التصاالت الهاتف احملمول طلب عدم ذكر 
اسمه لـ «رويترز»: «أستطيع أن أؤكد ان 
هيئة االتصاالت الباكستانية طلبت منا 
وقف كل خدمات البالك بيري للسفارات 

واملفوضيات السامية األجنبية».
  وأكد مسؤول آخر في مجال االتصاالت 
يعمل في شركة أخرى التصاالت الهاتف 

احملمول تسلم التعليمات.
  وقال: «ثمة قضايا أخرى أيضا يتعلق 
معظمهـــا بخدمة بالك بيري انتربرايز 
نحاول تســـويتها مع هيئة االتصاالت 

الباكستانية».
  ولم يتسن االتصال مبتحدث باسم 
هيئة االتصاالت الباكستانية للحصول 

على تعليق.
  وتلقت شركة ريسيرتش إن موشن 
املصنعة ألجهزة بالك بيري طلبات من 
دول عديدة لالطالع على بياناتها املشفرة 
العربية املتحدة  الهند واإلمارات  منها 
وذلك بســـبب مخاوف تتعلق باألمن 

واألعراف االجتماعية.
  وقال مســـؤولون باكستانيون في 

 مواجهات عنيفة بني الشرطة واالهالي في بنغالديش 

 احد املصابني في املظاهرات 

 املركز اإلسالمي مبيتشيغن 

 جاك شيراك 

 اندالع أعمال عنف في بنغالديش
   احتجاجًا على بناء مطار جديد

 «هيرست» األميركية تشتري مجالت «الجاردير» 
الفرنسية مقابل ٨٨٧ مليون دوالر

 داكاـ  رويترز: قال شهود ان الشرطة في بنغالديش 
أطلقت الغازات املسيلة للدموع وطلقات مطاطية 
االثنني لتفريق ســـكان غاضبني أضرموا النار في 
معسكر للشرطة خالل احتجاجات على خطة حكومية 

لشراء ارض من اجل بناء مطار جديد.
  ويعارض السكان واألحزاب السياسية املعارضة 
خطة بناء املطار الدولي اجلديد املزمع بناؤه على 
بعد كيلومترات قليلة من مطار حضرة شاه جالل 

في دكا.
  ومن املقرر ان يحمل املطار اجلديد اســـم والد 
رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وهو الشيخ مجيب 

الرحمن زعيم االستقالل وأول رئيس في البالد.

  وقال شـــاهد مـــن «رويترز» هاتفيـــا من حي 
مونشيجاجن على بعد ٢٠ كيلومترا جنوبي العاصمة 
«اعمال العنف تنتشـــر وإن كان رجال اإلطفاء قد 

أخمدوا النيران في املعسكر».
  كما احرق محتجون يحمل كثيرون منهم العصي 
والرماح سيارات شـــرطة وسدوا طرقا رئيسية. 
وقال شـــهود ان عشـــرات من بينهم ٧ من رجال 

الشرطة اصيبوا.
  وقال ضابط شـــرطة يعمل بغرفة التحكم في 
املنطقة «نواجه مشكلة ضخمة بسبب االحتجاجات 
العنيفة. اصيب عدد كبير من رجال الشرطة وليس 

لدي ما اقوله أكثر من ذلك اآلن». 

 باريس ـ د.ب.أ: أعلنت مجموعة «الجاردير» 
اإلعالمية الفرنســـية االثنني أنها تلقت عرضا 
بقيمـــة ٦٥١ مليون يـــورو (٨٨٧ مليون دوالر) 
من مجموعة «هيرست» األميركية لشراء قطاع 

املجالت الدولي التابع للشركة الفرنسية.
مـــن أن «الجارديـــر»، واحـــدة    ويذكـــر 
 كبـــرى املجموعات اإلعالمية فـــي أوروبا، هي 
املالكة لدار «هاشـــيت» للنشر وإذاعة «يوروب 
١» ومجلـــة «ايل»، إلى جانب بعض الوســـائل 

اإلعالمية األخرى.
  وتتضمن الصفقة بيع «الجاردير» ما يقرب 

مـــن ١٠٢ من مجالتها متاحة في ١٥ دولة، فضال 
عن اتفاقية ترخيص بشأن اإلصدارات الدولية 
ملجلـــة «ايل»، واملتوقع أن تـــدر ثمانية ماليني 

يورو أخرى سنويا.
  بعد التراجع الذي شهدته «الجاردير» في مجال 
إعالنات املجالت، قررت املجموعة الفرنسية تركيز 

أعمالها في قطاع املجالت على فرنسا.
  تعد شـــركة «هيرســـت» واحدة بني كبرى 
املجموعات اإلعالمية في الواليات املتحدة، حيث 
متتلك ١٥ صحيفة يومية و٣٨ أســـبوعية و٢٩ 

قناة تلفزيونية.  

 رجل دين مسلم يتجاوب مع بناء مسجد 
مثير للجدل بعيدًا عن «الموقع صفر»

 ..وإحباط محاولة تفجير مركز إسالمي بميتشيغن

 نيويورك ـ يو.بي.آي: أبدى رجل دين مســـلم انفتاحا بشأن 
مســـألة بناء مســـجد أثار جدال كبيرا في مكان بعيد عن املوقع 

السابق لبرجي التجارة العاملية في نيويورك.
  وقال اإلمام فيصل عبدالرؤوف لصحيفة «بافالو نيوز» األميركية 
انه منفتح بشـــأن بناء املســـجد في مكان بعيد عما بات يعرف

 بـ «املوقع صفر» إذا عرض هذا املوقع.
  وقال رؤوف «سأنقله ألن حياتي بكاملها تقوم على حتسني 
العالقـــات مع الناس ومـــا أن ينجز هذا املشـــروع حتى يترك 

تأثيرا».
  يشار إلى ان مشروع بناء املسجد على مقربة من مكان وقوع 

اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ أثار جدال كبيرا في أميركا.
  وأشـــارت الصحيفة إلى انه رغم عدم تقدمي أي مواقع بديلة 
لبناء املســـجد إال ان رؤوف يـــرى ان الضجة التي أثيرت حول 

املشروع قد تراجعت.
  وقال رؤوف ان أفراد عائالت ضحايا اعتداءات ١١ سبتمبر أنفسهم 
قالوا انهم يريدون مناقشة املوضوع بغية حله بطريقة ترضي كل 
األطراف، مضيفا ان «ثمة أمرا واحدا واضحا وهو انه ال ميكننا 

إجراء هذه املناقشة دون وجود املسلمني على الطاولة». 

 ديترويت ـ يو.بي.آي: أحبطت الشرطة في والية ميتشيغن 
األميركية محاولة تفجير مركز إســـالمي فـــي مدينة ديربورن 
كان بداخله ٧٠٠ شخص يشاركون في جنازة. وأفادت صحيفة 
«ديترويت فري بـــرس» األميركية ان مئات األشـــخاص كانوا 
داخل املركز اإلسالمي الذي يعد أكبر مسجد في ديترويت عندما 
حضرت الشرطة واعتقلت رجال في سيارة ركنها في املرآب وتبني 
انها مليئة باملفرقعات. وأشارت إلى ان الرجل الذي يدعى روجر 
ستوكهام ويبلغ من العمر ٦٣ سنة قاد سيارته من كاليفورنيا إلى 
ميتشيغن وسمع في إحدى احلانات ينطق بتهديدات للمسلمني 
والعرب. وأوضحت انه عثر في سيارة ستوكهام على كمية كبيرة 
من املفرقعات مشيرة إلى انه سجن بتهم اإلدالء بإفادة كاذبة أو 
التهديد بـ «اإلرهاب». وقال رون حداد رئيس شرطة ديربورن ان 
الرجل «خطير جدا» مشـــيرا إلى انه له «تاريخ طويل بالغضب 

من احلكومة األميركية» ويبدو انه يتحرك مبفرده.
  وأضاف ان الرجل اختـــار ديربورن ألن فيها عددا كبيرا من 
العرب واملســـلمني. فيما قال قاسم علي املدير التنفيذي للمركز 
اإلسالمي األميركي الذي كان سيتم تفجيره ان تعليقات الرجل 
في احلانة كانت كافية ليفكر أحد املوظفني فيها انه قد يستهدف 
املسلمني أو العرب في ديترويت لذا اتصل بالشرطة التي حتركت 

واعتقلته حملاولته تفجير أكبر مسجد في املدينة.
  وأودع ستوكهام في سجن مقاطعة واين بكفالة مالية تقدر بـ 

٥٠٠ ألف دوالر وبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي مبا حصل. 

سيمثل أمام احملكمة املقررة في ٧ 
مارس املقبل ليواجه تهم اختالس 
األموال وسوء االئتمان وذكرت أنه 
يقول دائما إنه يريد أن يعامل مثل 
أي شخص آخر وأضافت «قال إنه 
أثناء محاكمته  سيكون حاضرا 

وهذا ما سيفعله».
  ويتهم شيراك مبنح وظائف 
وهمية خـــالل واليتـــه كعمدة 
لباريس العضاء في حزب التجمع 
من اجل اجلمهوريـــة الذي كان 
يترأسه شيراك في تلك الفترة. 

الرئيس السابق مصاب بالزهامير 
«كذب» وأضافت «قال له األطباء 
إنه غيـــر مصاب بالزهامير وأنا 

أصدقهم».
  غير أن شـــيراك اعترفت بأن 
زوجها يعاني من بعض املشاكل 
الصحية وقالت «عمره ٧٨ سنة لم 
يعد مثلما كان» مشيرة انه يعاني 
في بعض األحيان من مشاكل في 
املشي والسمع وبعض املشاكل 

في الذاكرة.
  واكدت من جهة أخرى أن زوجها 

 باريـــس ـ يو.بـــي.آي: أكدت 
السيدة الفرنسية األولى السابقة 
بيرناديت شيراك امس أن زوجها 
الرئيس السابق جاك شيراك غير 
الزهامير وانه  مصاب مبـــرض 
ســـيحضر محاكمته في مارس 
املقبل املتعلقة بتوظيفات وهمية 

حني كان عمدة باريس.
  وقالت شيراك في مقابلة مع 
إذاعة «أوروبا ١» إن التقرير الذي 
نشر في صحيفة «لو جورنال دو 
دميانش» أمس والذي اشار إلى ان 

 زوجة جاك شيراك تؤكد أنه غير مصاب
   بالزهايمر وسيحضر محاكمته


