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 الغياب 
الدميوقراطي

 إيقاف الوكيل
   عن العمل 

 إن املجتمع الدميوقراطي هو املجتمع الذي تتعدد فيه الوجوه 
واأللسنة واألفكار واآلراء والتوجهات واالختيارات.

  أما املجتمع ذو الصبغة الواحدة فهو املجتمع الديكتاتوري، 
مثلما هو حادث عندنا حيث إننا نعيش في مجتمع 

ديكتاتوري، والحظوا أنني أقول «مجتمع» ولم أقل «نظام»، 
فالظاهر أننا نعيش في ظل «نظام» ذي صبغة دميوقراطية 

ولكننا نعيش في «مجتمع» ديكتاتوري استمد سلطته 
الديكتاتورية من غياب اإلميان احلقيقي بالدميوقراطية 

التي وفرها «النظام» الذي لم يبذل جهدا في الدفاع عنها أو 
لترسيخها.

  وكنت أمتنى على املتظاهرين في الدفاع عن «الدميوقراطية 
واحلرية» والذين جتمعوا في ساحة الصفاة يوم اجلمعة 
املاضي أن يتنازلوا عن شيء من حريتهم التي ينعمون 

بها والتي وفرتها لهم ديكتاتورية املجتمع، لصاحلنا نحن 
البؤساء واملظلومني والذين صادر السادة املتظاهرو ـ 

أنفسهم ـ حريتنا.
  إن العدالة التي يتعني توافرها في ظل أي نظام دميوقراطي 

غائبة متاما عن بالدنا، فبينما يتسيد السادة املتظاهرون 
والواقفون في تيارهم البالد ويحتكرون القرار فيها وال 

ينازعهم أحد السيادة عليه، وأعني بهم أصحاب الفكر الديني 
واإللغائي وغير املؤمن بالدستور، جند أن أصحاب الفكر 
الدميوقراطي والدستوري من التيار التقدمي والليبرالي 

مقصون متاما ومستبعدون ويعيشون على الهامش وعلى 
فتات ال يستسيغونه مما يرميه عليهم أصحاب ذلك الفكر 
اإلقصائي االنعزالي، وهذا أمر ال يجوز السكوت عنه في 

أي حال من األحوال السيما أننا نعيش في عصر الثورات 
الشعبية املطالبة باحلرية والعدالة واملساواة.

  فضال عن هذا وغيره من مسببات األخذ مببدأ العدالة 
واملساواة، فإن أصحاب الفكر الليبرالي والتقدمي هم الذين 

لهم الفضل كله في استحداث الدميوقراطية والدستور 
في واقع البالد وبالتالي فهم األولى بقطف ثمرة هذه 

الدميوقراطية وليس أصحاب الفكر االنعزالي واإلقصائي 
وممن أوصلوا البالد إلى ما هي فيه من تراجع وتخلف 

وأزمات سياسية وطائفية وتدن في األداء الفردي للمواطن 
الكويتي وكذلك للمقيمني واملصبوغني ـ معظمهم ـ بالصبغة 
الدينية املجاملة للثقافة السائدة أو الذين يتم اختيارهم وفقا 

لها وليشكلوا بالتالي امتدادا بشريا وفكريا لتعميم ثقافة 
التخلف واإلقصاء.

  «من كان لديه فضل حرية فليعد به على من ال حرية له». 

 أتفق مع ما أثاره النائب عادل الصرعاوي من أنه ليس من 
املقبول التجديد لوكيل وزارة مساعد في التربية متهم 

بالتفريط في املال العام ومتت إدانته في التحقيقات اإلدارية 
األولية التي أجرتها معه جلنة محايدة من أعضاء هيئة 

التدريس في كلية احلقوق وهم من النخب األكادميية التي ال 
يشك أحد في نزاهتها، وحرصا من تلك اللجنة على استكمال 

اإلجراءات القانونية أوصت بإحالة ذلك الوكيل إلى النيابة 
العامة ومجلس اخلدمة املدنية ملواصلة التحقيق، وبالرغم من 
الشبهات التي أحاطت به والتي تبرر إيقافه عن العمل، إال أن 

وزير التربية جتاوز عن إجراء اإليقاف االحترازي وطلب 
من مجلس الوزراء التجديد له ليستمر في منصبه وكيال 
مساعدا، علما أن الوزيرة السابقة موضي احلمود أوقفت 

التجديد له، إال أن الوزير املليفي خاطب ديوان اخلدمة املدنية 
ومجلس الوزراء طالبا التجديد له ليستمر في عمله وسط 
استغراب واستهجان موظفي الوزارة الذين توقعوا إيقافه 

ولكنه كوفئ بعودته وكيال لفترة ٤ سنوات قادمة.
  ومسألة اإليقاف عن العمل، وإن كانت مسألة تقديرية للوزير، 

إال أنها إجراء احترازي الهدف منه النأي باجلهاز اإلداري 
عن الشبهات التي تؤثر في نظرة اجلمهور جتاه ثقة ونزاهة 

القائمني عليه، وقد جرت العادة على اتخاذ هذا اإلجراء مع 
كل موظف عام يحال للنيابة العامة بأي تهمة جزائية، فكيف 

واحلال متعلق باالستيالء على املال العام؟! وال يحاج في ذلك، 
كون املتهم بريئا حتى تثبت إدانته فتلك القاعدة القانونية 

وإن كانت سليمة وال خالف عليها، ولكنها ال تبرر استمرار 
املوظف في العمل، كون اإليقاف ال يعتبر عقابا وإمنا إجراء 
وقائي يتقاضى خالله املوظف املوقوف راتبه الشهري إلى 
أن تظهر نتيجة محاكمته، ولكن ماذا لو متت إدانته بعد أن 

مت التجديد له مبرسوم ملدة ٤ سنوات، فهنا تقع احلكومة في 
مأزق إداري وقانوني كان بإمكانها تفاديه لو أنها أحسنت 

تقدير األمور، السيما أن جلنة التحقيق األولية املشكلة من 
أساتذة القانون أدانت الوكيل في تقريرها املرسل إلى وزير 

التربية، خصوصا أن احلكومة هي من تقدمت بالشكوى ومن 
طالبت بالتحقيق وقدمت أدلة االتهام التي تعزز شكواها، 

فكيف إذن تقوم الشاكية، وهي احلكومة، مبكافأة من اتهمته 
بإعادته إلى وضعه الذي كان عليه؟! مما يعني أن شكوى 

الوزارة ال تقوم على أساس قانوني وفي هذه احلالة وجب 
عليها سحب شكواها واإلقرار بأن التهم املوجهة للوكيل 

املذكور لم تكن جدية، بل كانت نتيجة رعونة وتهور إن كان 
الوزير قد اكتشف أن هناك جورا وظلما وقع عليه في عهد 

الوزيرة السابقة د.موضي احلمود. 

 السايرزم
 صالح الساير

 www.salahsayer.com 

 بعد أن جربت شعوب العالم املتقدم بشاعة احلروب 
وخطر االقتتال عادت وانتبهت ألهمية السالم 
وجدوى حقن دماء البشر وتعزيز دور احلوار 
واملفاوضات السلمية، فشرعت باطالق الهيئات 

واالحتادات واجلمعيات الناشطة في مجال السلم 
وانخرطت في االتفاقيات التي ترسخ وتنشر السالم 

في العالم.
  اما الدول العربية االمنية املستبدة فتؤمن بأهمية 

حسم النزاعات بالبارود والدم، فاحلرب في معتقداتها 
كما «احلب على األرض» عند نزار قباني «بعض من 

تخيلنا لو لم جنده عليها الخترعناه» وها هو الرئيس 
السوداني بعد ان فرغ من احلرب األهلية وانفصال 

جنوب السودان، راح يشن الهجوم على منطقة 
ابيي، وكأنه يشارك في بناء دول بهدف خوض غمار 

املعارك معها.
  اما على الصعيد الداخلي في بعض الدول العربية 

االمنية املستبدة فنجد ان النظام السياسي اخلائف 
الراجف يزعم التمسك باحلوار ليتمسك بالدبابة 

واملدفع، وينادي باملفاوضات ودماء الناس تسيل في 
الشوارع، فال حديث سياسيا يدور في بعض العواصم 

واملدن العربية سوى حديث الرصاص احلي، وال 
صوت سوى صوت االنني وبكاء الثكالى واألرامل.

  انها ستارة حمراء تنسدل على آخر فصل في 
مسرحية النظام الشرقوسطي القدمي.

 ستارة
   حمراء
 

 «مايكرو سوفت»  تصور شوارع أملانيا
  من أجل مشروع «خرائط بينغ» 

 ميونيخـ  د.ب.أ: بدأت شركة مايكروسوفت امس في تسيير 
سيارات خاصة بها حتمل كاميرات اللتقاط صور عامة لشوارع 
مدن أملانية ضمن برنامج الشــــركة «خرائط بينغ» الذي يعد 
مبثابة رســــم خرائط مصورة للمدن االملانية. وستكون اولى 
صور البانوراما التي تلتقطها كاميرات مايكروســــوفت للمدن 
االملانية نورنبرغ وفورت وايرالجنن. ويبلغ طول الشــــوارع 
التي تعتزم الشركة تصويرها ضمن املشروع الشبيه مبشروع 

منافستها غوغل، ستريت فيو، نحو ١٥٠ الف كيلو متر. 

 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 دراسة: الرجل يختار زوجته التي تشاركه 

  نفس اآلراء السياسية.
 تقرير: الشرق االوسط مقبل
   على «سيناريوهات» كارثية.

 ٭ انا اقول ليش الطالق زايد في الديرة.. 
  ألن احنا اكثر شعب ميشي مع السياسة

   مبزاجية مرة «مع» ومرة «ضد».

 ٭ ال يوجد كارثية أسوأ من الفيلم 
  السياسي الطويل الذي نعيشه 

  من ٥٠ سنة.
 أبواللطف  واحد 
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 العجيري: الشمس تتعامد على الكعبة املشرفة السبت املقبل
  واشار الى ان الظل ينعدم لدى 
كل قائم في مكة املكرمة في هذا 
التوقيت حيث سيشـــاهد اهلها 
قرص الشمس في قاع البئر وهو 

حديث نادر الوقوع.
  يذكر ان الشمس تتعامد على 
البلدان التي يقل عرضها عن ٢٣ 
درجة و٢٦ دقيقة شمالي وجنوبي 

خط االســـتواء وهو امليل الكلي 
ضمن مداري السرطان واجلدي 
اما في البلـــدان التي يزيد خط 
عرضها على ذلك فال يحصل فيها 
تعامد الشمس ومنها الكويت مثال 
حيث ان عرضها ٢٩ درجة و٢٠ 
دقيقة شـــماال وهو خارج مدار 

السرطان. 

يصادف ايضا نفس التوقيت في 
مدينة الكويت وضواحيها.

  واوضـــح ان تلـــك الظاهرة 
يستفاد منها في االقطار االسالمية 
اذ يكون املتجه الى الشمس متجها 
الى الكعبة املشرفة وبذلك ميكن 
حتديد اجتاه القبلة بصورة دقيقة 

في جميع االماكن.

 قال الباحث الفلكي د.صالح 
العجيري ان الشمس تتعامد على 
الكعبة املشرفة ظهر السبت املقبل 
في حدث فلكـــي يحصل مرتني 

في العام.
  واضاف العجيري ان الظاهرة 
ستحدث في متام الساعة ١٢ و ١٨ 
دقيقة بتوقيت مكة املكرمة الذي 

 الشيخ البراك يتمنى موت كل من تطالب بالقيادة 
  وحبس منال الشريف ٥ أيام بتهمة قيادة السيارة

قرارا بســـجنها ٥ أيـــام. وكانت 
الشـــريف قد قادت سيارتها في 
اخلبر األســـبوع املاضي وقامت 
ببث جتربتها فـــي القيادة على 

«اليوتيوب».
  هذا وانطلقت عـــدة حمالت 
املرأة للسيارة  مناهضة لقيادة 
شنها عدد من الشباب واملشاركني 
في صفحة التواصل االجتماعي 
«فيـــس بوك» من الســـعوديني 
تطالـــب بالغاء حملة «ســـأقود 
سيارتي بنفسي يوم ١٧ يونيو» 
وهـــي حملـــة «العقـــال يوم ١٧ 
يونيو لعدم قيادة املرأة»، وبلغ 
عدد املشاركني فيها ٣٨٢١ مشاركا 
وحملة اخرى مناهضة بعنوان 
«ضد حملة ســـأقود ســـيارتي 
بنفســـي» وبلغ  عدد املشاركني 

فيها ٢٥٢٥ مشاركا.
  وظهرت صفحات اخرى في 
«فيس بـــوك» تؤيد ما قامت به 
الشريف، حيث انشئت صفحة 
«كلنـــا مثـــال الشـــريف دعوة 
للتضامـــن مـــع حقـــوق املرأة 
الســـعودية» وصفحـــة اخرى 
بعنوان «يوم ١٧ يونيو.. سأقود 

سيارتي بنفسي». 

النساء للسيارة».
  من جهة اخرى مت ايداع الناشطة 
السعودية منال الشريف سجن 
النساء بالشرقية بعد جتاوزها 

لالنظمة وقيادة سيارتها.
  واصدر قاضي التحقيق حكما 

 الريـــاض ـ يو.بي.أي: هاجم 
عالم دين سعودي متشدد امس 
النســـاء اللواتي يعتزمن قيادة 
سياراتهن في اململكة في السابع 
عشر من الشـــهر املقبل ومتنى 
موتهن. وقال الشيخ عبدالرحمن 
البراك تعليقا على دعوة سيدات 
الى قيادة السيارات  سعوديات 
في السابع عشر من يونيو املقبل 
«إن ما عزمن عليه هو منكر وهن 
بذلك يصبحن مفاتيح شر على 
هذه البالد» ووصفهن «بالنساء 
الساعيات لتغريب  املستغربات 

هذه البالد».
  وقال البـــراك الذي كان أفتى 
بهدم الكعبة وبنائها مره أخرى 
لتفادي االختالط بني اجلنســـني 
فـــي تصريح نشـــر على مواقع 
الكترونية ان هذه «احلملة قامت 
بها نساء قبلهن بعشرات السنني 
ولكـــن اهللا أحبط كيدهن ولعل 
نسبة منهن قد ماتت ولم تفرح 
مبا تريد وســـيمنت إن شاء اهللا 

ولن يفرحن بذلك».
  وأضاف البراك أن هيئة األمر 
باملعـــروف والنهي عـــن املنكر 
«ســـوف يقومون مبنـــع قيادة 

 منال الشريف وهي تقود سيارتها  


