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 كنت ومازلت من املطالبني بإعطاء 
رجال األمن والشـــرطة الصالحيات 
القانـــون املنصوص  ولكن حســـب 
عليه وبعده يحاســـب من يتجاوزه 
ألن في رأيي أن النظام ال يســـود إال 
بهذه الصالحيات واألمن لن يكون إال 

بقوة رجال األمن.
  فـــي كل دول العالـــم هناك هيبة 

مفروضة ومســـتمدة من الصالحيات والقانون لرجال الشرطة 
عن طريق محاســـبة املخطئ ودون تدخالت الواسطة املتمثلة 
بالبعض ودون التطاول عليهم ودون جتاوز القانون بكل بنوده.
فقوة البالد ال تكون إال بتطبيـــق القانون والقانون لن يفرض 
نفسه إال عند إعطاء رجل الشرطة احلرية في تطبيقه، وبالتالي 
لن نرى رجل أمن معتدى عليه أو واقفا مكبل اليد يرى املخالفة 
صريحة من البعض وال يحاســـب صاحبهـــا. ومع هذا ما زلت 
أصر على محاسبة من يستغل سلطته في االعتداء على األبرياء 

بالذات.
  الســـؤال الذي يطرح نفســـه في هذه املقالة املتواضعة: ملاذا 
ظهرت سلبيات رجال الشـــرطة في الفترة األخيرة خاصة بعد 
أحداث مخفر األحمدي؟ إن أخطأ البعض ال يعني أن الكل أخطأ، 
نحـــن في هذه الفترة بحاجة لرجل أمن قوي يهابه املواطن قبل 
املقيم وبذلك تخف احلوادث الغريبة على املجتمع الكويتي من 
اعتداءات على املال العام واخلاص ومن مشاكل الشرف وانتشار 

الدعارة.
  ومن العبـــث بأرواح الناس في الطرقـــات فهناك العديد من 
املشـــكالت التي برزت حني لم يعط رجل الشـــرطة صالحياته 
ودون تدخل واسطة كائن كان أو عدم استعمال القوة في رد كيد 
املخالف. ملاذا أخذت الصحف تعبث بسمعة رجل الشرطة وتستغل 
الفاسد في تعميم مرفوض جملة وتفصيال كأنها تطعن بالكلية 

التي خرجت وأسست رجل األمن وهي 
من أفضل أكادمييات العالم.

البلبلة  الفرص وإثارة    استغالل 
والتشهير برجل األمن البد أن يكون 
وراءه مقصد، والبالد بحاجة حلزم 
في تطبيق القانون وبحاجة لقانون 
يفرض نفسه حتى يتم ردع من تسول 
له نفســـه الدنيئة العبث بأمن هذه 
البالد ولن يكون إال بالصالحيات املناسبة والتي تعطى ملن ميثل 
القانون خاصة مع انتشار جاليات عدة في الكويت ومن العيب 
التعميـــم كما من العيب الوقوف عند حادثة معينة حتى جنزم 

بسوء رجل األمن ولم يبت األمر فيها بعد.
  االعتداءات العديدة التي وقعت على رجالنا بحاجة لوقفة ومع 
التآمر عليهم والتعاون عليهم كل جنسية وكل مذهب وكل مبدأ 
وكل صلة قرابة جتعل املوضوع بحاجة لقرار والقرار الســـليم 
إعطاؤهم حرية احلركة وتطبيـــق القانون بقوة وكما يجب أن 
يكون وللمرة املليون دون تدخل واســـطات وترحيل من يثبت 
عليه اجلرم دون عودة مرة أخرى للبالد. كل هذا مطبق في كل 
دول العالـــم والتي تفرض األمن وتنظـــر للموضوع من زاوية 
املصلحة العامة. فـــال أمن دون صالحيات لصاحبه وال أمن مع 
انتشار الواســـطة وال أمن دون معاقبة مرتكب اجلرمية، فقوة 
البالد من قـــوة رجالها وكفانا ضعفا وطيبة نظر إليها البعض 

على أنها سلبية فتطاول وارتكب من املخالفات ما ارتكب.
  لنعطي الصالحية حتى يأمن رجل الشـــرطة على نفسه أوال 
لنحاسبه إذا لم يطبق القانون على الكل ولنحاسبه إذا استغل 
سلطته بطريقة خاطئة ولكن لنعطيه حقه أوال ولنوقف عمليات 
التشـــهير به والتي استغلت خطأ البعض بصورة مبالغ فيها.. 

اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بالد املسلمني. اللهم آمني.
  kalematnet@hotmail.com 

 هيا الفهد

 صالحيات رجال األمن

 كلمات 

 اليوم (امس) هو ذكرى وفاة نبينا 
الرسول محمد صلى اهللا عليه وآله 
وسلم (٢٨ صفر) حيث كان ذلك سنة 
١١هـ في املدينة املنورة، عظمة االسالم 
في هذا الرسول االعظم ژ في سيرته 
وفكره ومشاعره كإنسان ميثل أطروحة 
السماء على االرض لالنسانية جمعاء، 
ومصدقا لكل الرساالت السماوية من 
قبله، فهو اخلامت ملن سبقه من االنبياء 
والرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم 
أجمعني، والشـــهادة له هوية عقيدة 
املسلم، وتأكيدا وتذكيرا به ژ عمدت 
الشريعة االسالمية اخلالدة أن فرضت 
على املسلم وجوبا واستحبابا أن يشهد 
املسلم بنبوة محمد ژ مرات كثيرة 
في اليوم الواحد: في االذان للصالة 
واالقامة والتشهد داخل الصالة عالوة 
على استحباب تكرار «الصالة على 
محمد وآل محمد» حتى ورد ان هذه 
مصداق اآلية الكرمية (ان اهللا ومالئكته 
يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما) االحزاب 
٥٦ ، كما جاء ذلك في التفاسير ومنها 
تفســـير الدر املنثور للسيوطي (م٦ 
ص٦٤٧) نقال عن البخاري ومســـلم 
وأبوداود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وغيرهم: قال رجل: يا رســـول 
اهللا، أما الســـالم عليك فقد علمناه، 
فكيف الصالة عليك؟ قال: قل: اللهم 
صلي على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت علـــى ال إبراهيم انك حميد 
مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل ابراهيم انك 
حميد مجيد» (انظر كذلك تفسير من 
السيد محمد  القرآن للمرحوم  وحي 
حسني فضل اهللا م١٨ ص٣٤٤) عالوة 
على ما ورد من أحاديث شـــريفة في 
أجر وثواب وفضائـــل الصالة على 
محمد وآل محمد ومنها: «حيثما كنتم 
فصلوا علي فـــإن صالتكم تبلغني» 
«كل دعاء محجوب حتى يصلى على 
النبـــي» «من صلى عليَّ في كتاب لم 
تزل املالئكة تستغفر له ما دام اسمي 
في ذلك الكتاب»، «إن أبخل الناس من 
».. إلخ. وفي  ذكرت عنده ولم يصل عليَّ
ذلك احترام وتقدير لهذه الشخصية 

النبوية العظيمة وآله الكرام.
  ومن املؤكد ان الكثير من الصحابة 
والتابعني لهم بإحســـان وكثير من 
املؤمنـــني واملؤمنات حتـــى عصرنا 
احلاضـــر والى ما شـــاء اهللا هم من 
يســـيرون بدرب محمـــد وآل محمد 
فيغترفـــون من معني عظمتهم. وفي 
ذلك داللة واضحة على استمرار قيادة 
النبي ژ ألمته فـــي حياته ومماته 
ژ وهذا أسلوب من أساليب التكرمي 
والتبجيل له من قبـــل أمته، والتي 
طاملا حمل هم الرســـالة لينقلها من 
الظلمـــات الى النـــور، حتى في آخر 
حلظات حياته الشريفة كان ژ يؤكد 
على استمرار تسيير جيش املسلمني 
بقيادة الصحابي اجلليل «أسامة بن 
زيد» رضوان اهللا عليه ثم طلب من 
الصحابة الذين حضروا عنده: «ائتوني 
بدواة وكتف ألكتب لكم كتابا ال تضلوا 
بعده أبدا»، ولكن لالسف جدل املسلمني 
حتى اليوم حرم املسلمني أنفسهم من 
قوتهم في وحدتهم، رغم ان الرسول 
ژ ينادينا «من أصبح ولم يهتم بأمور 

املسلمني فليس منهم»!
  a.alsalleh@yahoo.com 

 عظيم في يوم وفاته
 

 عبدالهادي الصالح

 م.٣٦

 يحكـــى أن ثالثة من العميان دخلوا في غرفة بها فيل، 
وطلب منهم ان يكتشفوا ما هو الفيل ليبدأوا في وصفه.

  بـــدأوا في حتســـس الفيل وخرج كل منهـــم ليبدأ في 
الوصف.

  قال األول: الفيل هو اربعة عمدان على االرض.
  قال الثاني: الفيل يشبه الثعبان متاما.

  وقال الثالث: الفيل يشبه املكنسة.
  وحني وجدوا انهم مختلفون بدأوا في الشجار ومتسك 
كل منهـــم برأيه وراحوا يتجادلون ويتهم كل منهم اآلخر 

بأنه كاذب ومدٍع.
  بالتأكيد الحظت ان األول امسك بأرجل الفيل والثاني 
بخرطومـــه، والثالـــث بذيله، كل منهـــم كان يعتمد على 
برمجته وجتاربه الســـابقة.. لكن.. هل التفت الى جتارب 

اآلخرين؟
  إذن من منهم على خطأ؟

  في القصة السابقة هل كان احدهم يكذب؟
  بالتأكيد ال.. أليس كذلك؟

  بلى.. إن الكثيريـــن ال يدركون فكرة أن للحقيقة أكثر 
مـــن وجه، فحني يختلف اآلخر، فهـــذا ال يعني أن احدهم 

على خطأ.
  وقـــد نكون جميعا على صواب، لكن كل منا يرى ما ال 

يراه اآلخر.
  هـــذه احلكاية التي ذكرناها يتـــم تناقلها من زمن الى 
زمن دون تغييـــر في وقائعها من مـــكان الى مكان آخر، 
ونحن نستطيع اســـقاطها على واقعنا الكويتي، خاصة 
خالل فترة تقدمي بعض نواب مجلس األمة اســـتجوابات 
للحكومة، حول ما يراه بعضهم من جتاوزات ومخالفات 

تتصف بها احلكومة.
  ففي حالة االستجواب، ينقسم النواب في رؤياهم لتحديد 
مواقفهم لالستجواب والذي يتوزع ما بني مؤيدين لالستجواب 
او معارضني لالستجواب، او ممتنعني عن االستجواب، اذن 
االختالف في الرأي الواقعي ال يدمر وال يكذب وال يفســـد 

للود قضية.
< < <  

  فاكهة الكالم: ســـأل أحد األدباء االيرلنديني عن معنى 
االشتراكية، فأشار الى صلعته وأجاب: غزارة في االنتاج 

وسوء في التوزيع.
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 فبراير من أشهر السنة التي حتمل لدينا ذكريات مليئة 
بالفرح والسعادة، كما أنه من أفضل شهور السنة من حيث 
لطافة اجلو وقصر أيامه، وهذا العام حتمل احتفاالت فبراير 
ميزة أخرى مبناســـبة مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ 
عامـــا على التحرير و٥ أعوام على تولي صاحب الســـمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
   الكل متعطش للفرح بعد األجواء الساخنة التي مرت 
بهـــا البالد خـــالل األيام املاضية من تـــأزمي متواصل بني 
السلطتني التشـــريعية والتنفيذية ومن حتركات يقودها 

البعض للدوران في الصراع السياسي.
  الكبير والصغير يستعد للتعبير عن فرحته وسعادته 
في شـــهر األفراح بتزيني البيوت واملباني واملشاركة في 
املهرجانات واحلفالت التي خصصت لهذه املناسبة، وعسى ان 
تدوم أفراحنا عامرة بتكاتفنا بعيدا عن التناحر والصراعات 

والتأزمي ولنحول أيامنا إلى أفراح وسعادة. 
< < <  

  وها هي اليوم تقف الشـــيخة أمثال األحمد بشموخها 
الوطني والتطوعي حرصا على إدخال البهجة والفرح لهذه 
االحتفاالت على غرار احتفاالت السبعينيات اجلميلة والتي 
كانت ترسم البسمة على شفاه أهل الكويت، فلها منا كل الشكر 
والعرفان جلهودها املبذولة إلزالة أي معوقات أو عراقيل 

وإبراز الوجه احلضاري لكويت الوحدة الوطنية.
< < <  

  زرت قبـــل أيام صالة التزلج والتي خصصت ملهرجان 
ليالي فبراير، ورأيت االستعدادات اجلارية فيها على قدم 
وساق، وأشيد بجهود املنســـق العام للمهرجان مشاري 
البدر وطاقم العمل الذين يواصلون الليل بالنهار بجهودهم 
وعطائهم وذلك الســـتقبال اجلمهور املتعطش للفرح في 
أيام الفرح واخلروج بهذه االحتفاالت في أبهى صورة أمام 

ضيوف الكويت.
< < <  

  من الفرية: تفاعال مع مقالي السابق «من ضلل بو نواف؟» 
جاءني اتصال من الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد 
محمد الصبر، حيث أفاد بأن الوزارة تأخذ مبدأ الشفافية 
والصدق وقول احلقيقة فـــي أي قضية منهاجا لها وأنها 
اآلن على أعتاب مرحلة جديدة من التغيير والتطوير في 

أجهزتها خلدمة الوطن واملواطن.. عساكم عالقوة.
  reemw٢٥@hotmail.com 

 يعلم اهللا وحده مدى حبي ألرض الكنانة مصر، وبقدر 
هذا احلب فإن األلم يعتصر قلبي، ويســـيطر على كياني، 
ويذهب بعقلي بســـبب ما يحدث فيها هذه األيام، وبقدر 
هذا احلب شاءت قدرة العلي القدير أن أعيش هذه األحداث 
وأنا على أرضها الطيبة، لتزيد مشاهد الدمار حزني وأملي، 
دفعني حبي لها لالستمرار بني أهلها، راجية من اهللا أن يعيد 
لها بريقها وجمالها ويحفظها من كل مكروه، وقد جاءتني 
رسالة من الكويت بعثت بها إلي شقيقتي نسرين احلوطي 
لتواســـيني في حزني وتواسي نفسها على ما يحدث في 
بلدنا الثاني، ولم أجد أفضل من هذه الرســـالة لتكون هي 

مقال اليوم، وهاهي الرسالة كما بعثتها نسرين:
  رسالة من قلب كويتية إلى قلب كل مصري:

  اهللا يحميك يا مصر.. قولوا آمني.
  أستحلفكم باهللا يا مصريني.. حافظوا على األمانة التي 

وهبها اهللا لكم.
  كويتيـــة، لكنـــي حزينة.. أصـــل مصر بلـــد األنبياء 

والعطاء.
  وأنتم يا مصريون، باملـــدارس علمتونا، وفي املالعب 

دربتونا، وباملستشفيات عاجلتونا.
  وملا صدام غدر بينا، أنتم بأوالدكم فديتونا.

  زرعتـــم فينا كل مـــا يحتاجه القلـــب والعقل والروح 
واجلسد.

  وامتد عزاء احلسني، وامتد عزاء احلسينيات، ألن القاهرة 
الفاطمية حزينة، ألنها رأت قابيل كيف يقتل هابيل، ومصر 

حتترق.
  تاريخي وتاريخك ُيسرق.. دموع أمواتنا هزت أقدامنا 

لتصرخ قائلة: مصر حتترق.
  كويتية، ولها أم من أرضكم الطيبة، وشربت من نيلكم 

العذب، وبحبكم ألنكم أنتم مصر.
  واهللا، ثم واهللا، مثل مـــا بأبوس تراب الكويت أبوس 
ترابك يا أرض احملروسة، وبإذن اهللا ستبقني محروسة.

  كويتية، حتبـــك، لكنها حزينة، وتدعو رب العاملني أن 
يحفظك لتبقني قبلة الراغبني في األمن من كل بقاع العالم، 
وكما قال عز وجل في كتابه: (ادخلوا مصر إن شـــاء اهللا 

آمنني).
< < <  

  كلمة وما تنرد: بعد انتهاء الرســـالة، ال أملك إال أن أكررها 
كثيرا في نفســـي، وأدعو اهللا أن يحفظ مصر ويهيئ لها 

اخلير واألمن والرخاء.
  atach_hoti@hotmail.com 

 االحتجاجات العفوية والقوية التي قادها شباب مصر 
والتي أدت ملا نشـــاهد من أوضاع، ووقفـــت منها حركة 
اإلخوان املسلمني في مصر (وهي القيادة املركزية حلركة 
اإلخوان املســـلمني العاملية) وقفت إزاء هذه االحتجاجات 
على احلياد التام وذلك خالل األيام الثالثة األولى، راقبت 
وحللت الوضع وعندما تأكدت من ثبات احملتجني وترنح 
واهتزاز األمن بل اختفائه من الشوارع واألحياء وامليادين 
حتركت فرقهم (اإلخوان) وهاجمت السجون وخصوصا 
التي يحبس فيها أتباعهم وأتباع حركة حماس واملتحالفني 
معهم من قوى إرهابية وحركات إسالمية راديكالية فحطموا 
أبواب تلك السجون وانقضوا على حراسها، فحرروا جميع 
املساجني من أتباعهم ومن يريدون إطالقهم، مبن فيهم القتلة 
واملجرمون وقطاع الطرق، ما شجع األهالي على مهاجمة 
السجون األخرى إلخراج أبنائهم منها فحقق إخوان مصر 
إجنازا كبيرا لطاملا متنوا حتقيقه، ولكنهم قدموا لشـــعب 
مصر الثائر املطالب باحلرية هديتهم املفخخة التي كادت 

تطيح بالثورة وغاياتها النبيلة فكان هذا اإلجناز األول!
  أما اإلجناز الثاني فـــكان أنهم انقضوا على مراكز أمن 
الدولـــة وأحرقوها بعد أن بعثروا أوراقها الســـرية التي 
يتعلق بعضها بأتباع اإلخوان وحلفائهم، ومنها ما يتعلق 
بجواسيس إسرائيل واملتعاونني معها وآخرين يتربصون 
مبصر وأهلها شرا، فحققوا الهدية املفخخة الثانية ملصر 

وشعبها وشبابها الثائر!
  أما اإلجناز الثالث فقد كان بالهجوم على مراكز الشرطة 
ومقرات احلزب الوطني والتعدي على منتسبيها املتواجدين 
بها بالضرب وأحيانا بالقتل وأيضا بعثرت أوراقها وقاموا 
بحرقها عن بكرة أبيها وكأنها أمالك إسرائيلية وليست أمالك 
مصر وشعبها وبنيت من عرقه ودمه، وكان ذلك للتنفيس 
عن احلقد الدفني والثأر مما أحلقوه بهم، ولكنهم وإن حققوا 
إجنازهم الثالث فإنهم قدموا الهدية الثالثة املفخخة أيضا 

لثورة مصر وشبابها!
  واليـــوم بعد أن فرغوا من حتقيـــق أغراضهم الدنيئة 
انضموا لشباب مصر باالعتصام، واليوم ها هم يستقلون 
عنهم بعض الشـــيء بأن دعوا إلـــى مظاهرة خاصة بهم 
يوم أمس األول تنطلق من أحد أكبر مســـاجد حي شـــبرا 
بعد صالة العصر، إلثبات الوجود والعمل على اختطاف 
الثورة والعمل والتفرد قدر اإلمكان بجني أو قطف ثمارها 

أو املشاركة على أقل تقدير!
  هذه األحداث واألعمال التي قامت بها هذه احلركة املشبوهة 
تؤكد مرة أخرى ومبا ال يدع مجاال للشك نهج وديدن هذه 
احلركـــة االنتهازية التي ال تتورع أبـــدا عن ذبح مصالح 
الوطن والشعب (أيا كان) لتحقيق غاياتها الضيقة وعلى 
حسابهما تأكيدا لشعارهم املشهور الغاية تبرر الوسيلة.. 

وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
  Aljaser_b@hotmail.com 

 د.بدر نادر الخضري
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