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مجلس التنسيق 
الكويتي ـ 
السعودي

املوقف السياسي

عبداحملسن احلسيني

هناك جمل وعبارات نسمعها فتستهوينا وتظل عالقة 
بأذهاننا ألنها حتكي حدثا ما، وهذه اجلملة أو العبارة «أنا 
هنا أين أنتم؟» لطاملا شنفت آذاننا، وسمعناها على لسان 
مراسل قناة احلدث محمد عرب، الذي يقولها بلهجة حتد 
وإصرار وكبرياء، وهي صاحلة للحال الذي نعيشه وهذه 
الفتــرة العصيبة في الكويت، «أعــان اهللا كال على كل»، 
ولــوال العجالة في كتابة املقالة ألســميتها «التحدي في 
زمن التردي»، والظاهر واهللا أعلم، أننا نعيش في النفس 
األخير للدميوقراطية، فنحن وسط معمعة وجلبة وفتنة 
وضوضاء، وكل منا يقول «احلق عندي» مع عدم القبول 
إال برأيه، فكل طرف ال يقبل بالطرف الثاني وال يســمع 
منه. خصام وصدام واخلاسر األكبر نحن أبناء الكويت. 
صورة قامتة ال تبشــر باخلير. هذه احلالة التي نعيشها 

ذكرتني بقول أمير الشعراء أحمد شوقي، حيث يقول:
إالم اخللــف بينكــم إالمــا

وهذي الضجــة الكبرى عالما
وفيــم يكيد بعضكــم لبعض

وتبــدون العــداوة واخلصاما
يا سادة حفظكم اهللا بحفظه، نحن نعيش في فوضى 
عارمة، كأننا في ساحة قتال، وكل منا يستفز اآلخر وينادي 
بأعلى صوته «أنا هنا أين أنتم؟»، إنها الفتنة التي نتعوذ 
منها دبر كل صالة، وما بعد الفتنة إال سوء الوبال، ووطننا 

الكويت لسان حاله يردد بكل أسى وحسرة:
ما بال من أسعى ألجبر عظمه

حفاظا وينوي من سفاهته كسري
أعود على ذي الذنب واجلهل منهم

بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري
وقد خاطبنا صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، مــرات عدة، وحذرنا من الفتنة والتشــرذم 
واالنقسام، بكل صراحة ووضوح، ومن أقوال سموه: لن 
نسمح لقلة ضالة بجر البالد إلى االنقسام والفوضى باسم 
احلرية، وسنقضي على أشباح الفنت حفاظا على أمن البالد.

فلم ال نستكني ونعيد حساباتنا؟ لقد مللنا الشد واجلذب 
والتراشق والتالسن وتعطيل املصالح، واألدهى من ذلك 
عدم االلتفات الى مناشــدة والة أمورنــا وكأن األمر ال 
يعنينا؟! وإلى متى لغة التحدي واألنانية؟ لقد تزايد الوجع 
وتضاعف األلم وصرنا نعيش حالة غير مســبوقة، هذه 
ميعة الدميوقراطية فعال وقوال، وهي نذير شــؤم، لقد 
شربنا من الدميوقراطية حتى طفحناها، وقد مل الشعب 
الكويتي سياســة حتى أصيب بالتخمة، وأمي اهللا ما هذه 
بالدميوقراطية التي تعودنا عليها، متى كانت الدميوقراطية 
«رأيي فقط ورأيك في عرض البحر»؟! لقد سمجت األمور 
وفقدت احلرية طعمها ولونها ورائحتها، وآن لنا أن نعيد 
حساباتنا ونقدم مصلحة الوطن على مصاحلنا، وإال فعلى 

الدميوقراطية السالم.

التبجيال قــم للمعلــم وفــه 
كاد املعلــم أن يكون رســوال
التعليم رســالة من أجّل الرســاالت التي حملها الفكر 
اإلنساني عبر األجيال ومن أدق املهن والتعليم ميهد السبيل 
إلى إنارة الطرق وتنوير الفكر اإلنساني، فاملؤسسة التربوية 
املدرسة مسؤولة عن تربية املتعلم والعمل على منوه يسير 
به نحو الطريق السليم لتحقيق الغرض من التعليم لتحصيل 
احلقائق واملعارف وتعلم املهارات وأساليب التفكير اإلبداعي 

وأسلوب حل املشكالت وتعلم القيم واالجتاهات.
 ومن مســؤوليات املعلم تعديل أمناط سلوك املتعلمني 
فــي االجتاه املرغوب فيه هي ضرورية وحتمية والتعرف 
على سيكولوجية املتعلم في كل املراحل السنية والتوجيه 
املناســب لهذا املتعلم والتدريس عملية ذاتية تتجلى فيها 
شخصية املعلم إلى أبعد حد، لذا من الضروري أن يكون 
معلما ناجحا ذا كفــاءة عالية وأن يكون ملما بعلم النفس 
التعليمــي وهو املجال الضروري والالزم إعداده وتهيئته 
ملجال التدريس من أجل فهم سيكولوجية التعليم والتعلم 

وحتى ميكنه توجيه املتعلم نحو الطريق السليم.
ومن الضروري أيضا أن يكون املعلم على دراية بنظريات 
التعلم وتطبيقاتهــا التربوية في مجال التدريس والتربية 
وتدريب املعلم لكي يصبح ناجحا ومؤثرا في التعلم ويستطيع 

مواجهة حتديات العالم املتغيرة والثورة العلمية.
فاملعلم عنصر رئيسي وعضو فعال في املنظومة التعليمية 
ودورة الرئيسي في املؤسسة التربوية ميد مدرسته بالرؤية 
واألفكار ويعمل بكل جهد لتحقيق ورفع مستوى املتعلمني 
واطالعه الواسع ثقافيا وفي مجال تخصصه العلمي ومعرفته 
باالجتاهات العاملية واستراتيجيات التعليم والتعلم للمادة 
التي يقوم بتدريسها وتوجيه وحث املتعلمني نحو االستفادة 
اجليدة من املعلومات، فاملعلم هو املخطط واملصمم التعليمي 
ومرشد للمعلومات واحلياة تتطور مع تطور علوم التكنولوجيا 
وعلــوم الفضاء وقدرة املعلم علــى التكيف مع الظروف 
املتغيرة والتطور التربوي وقدرته على حتمل املســؤولية 
واملثابرة وقدرته على إدارة الفصل الدراسي والوقت وحسن 
اســتثماره وقدرته على فهم املتعلمني ومعرفة دوافعهم 

وأساليبهم وشحذ قدراتهم على التفكير اإلبداعي.
كما أن قدرة املعلم على الفهم العميق ومتكنه من مادته 
العلمية أمر ضروري حتى يتمكن من توصيل رسالته، وليعلم 
املعلم أن التعليم احلقيقي يقاس مبدى ما يحدثه من تغيير 
في سلوك املتعلمني وتنمية شخصياتهم وقدرته على تعديل 
طرائق تفكيرهم وشعورهم وأفعالهم في االجتاهات املرغوبة 
فيها ومعظم أمناط سلوك األفراد مكتسب بالتعلم واملعلم 
يتمشى مع املناهج الدراسية املقررة ويلتزم باملادة العلمية.

وهنا يختار املعلم الناجح الطريقة املناسبة لعرض مادته 
العلمية بطريقة مشــوقة وسلسة لكي تصل املعلومة إلى 
ذهن املتعلم بكل سهولة وكيفية تعامل املعلم مع املتعلمني 
املختلفني في ميولهم ودوافعهم واستيعابهم واجتاهاتهم 
وفروقهم الفرديــة، وليس الغرض من التعليم تلقني مادة 
معينة بل الغرض من التعليم هو قياس ما يقتبسه املتعلم 
ويصبح جزءا من تفكيره وتثقيفه وتهذيبه مع حرص املعلم 
االهتمام بنمو املتعلم جسميا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا.
واملعلــم الناجح البد أن يكون قادرا على خلق مواقف 
تعليمية تعدل السلوك وتطوره واملدرسة مؤسسة تربوية 
نظمت وأديرت على أســس علمية وعلــى خبره وفطنه 
باملدرســة يكتســب فيها املجتمع احلياة والبقاء والتقدم 
فاملناهج الدراسية عليها مواكبة ومسايرة التغيرات العلمية 
موازين احلياة تاريخيا وجغرافيا وعلميا في ظل االنفجار 

العلمي التكنولوجي واملعرفي.

أشــاد وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد بالتنسيق الكويتي ـ 
السعودي قائال: يتم التنسيق 
بني البلديــن حتقيقا لرغبة 
البلدين  لقيادتي  مشــتركة 
في دفع العالقات إلى مجاالت 
أرحــب، مضيفا أن املجلس 
للعالقات  يشــكل منوذجا 
الثنائية القوية املتينة ويأتي 
في إطــار حــرص قادتي 
وحكومتي البلدين، كما أشار 
إلى أن الكويت واململكة العربية 
بالعديد  السعودية ترتبطان 
االتفاقيات في مختلف  من 
املجاالت السيما االقتصادية 
والتجارية التي ساهمت في 
زيادة حجم االســتثمارات 
والتبادل التجاري بني البلدين.
التنسيق  وسيسهم هذا 
بني البلدين في تعزيز التعاون 
األمني، وهذا يعتبر من أهم 
أطر التعاون بني البلدين، وهو 
ما يضمن األمن واالستقرار 
في البلدين الشقيقني، كما أن 
هذا التنسيق سيفتح مجاال 
للدخول في مجاالت  أرحب 
التربية والتعليم وضرورة 
توحيد املناهــج، ونأمل أن 
تلــك اجلهود في  تتواصل 
البلدين  التنسيق بني  مجال 
الشقيقني على أن متتد إلى 
بقيــة دول مجلس التعاون 
إلجناز أهداف مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربي.
وإننا على ثقة من قدرة 
الشــيخ أحمد الناصر ذلك 
الشــاب املثقــف وصاحب 
اخلبرة فــي إجناز مجالس 
للتنســيق مع بقيــة دول 
أنها  «التعاون» والتي أشعر 
سترحب بذلك، وال شك أن 
الشــقيقة السعودية ترحب 
التنسيق مع بقية  مبجاالت 
املجلــس، وســتعزز  دول 
عضوية السعودية والكويت 
في مجلس التعاون اخلليجي 
من فتح مجالس التنسيق مع 

بقية أعضاء املجلس.
العالم مبتانة  وقد شهد 
العالقــة والتعاون بني دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
وهذا ما يدفع دول املجلس 
إلى احلــرص على احملافظة 
على السمعة التي متيز العالقة 
أن  بني دول املجلس، والبد 
يكون احلرص على إزالة أي 
أولويات مجلس  خالف من 
التنسيق بني دول «التعاون»، 
ألن اخلالف يعرقل مسيرة 
املجلس، كما يجب أن نركز 
مســاعينا علــى تصفيــة 
الشقيقة  النفوس، وها هي 
العربية  اململكــة  الكبــرى 
السباقة  الســعودية كانت 
والقدوة فــي إزالة اخلالف 
الشــقيقة وعادت  مع قطر 
عالقتهما إلى سابق عهدها، 

عالقة أخوية متضامنة.
والبد هنا من اإلشــارة 
إلى جهــود املغفور له بإذن 
اهللا ســمو األميــر الراحل 
الذي  الشيخ صباح األحمد 
كرس جهده لتقريب وجهات 
النظر بني دول اخلالف، حيث 
سعى (رحمه اهللا) كثيرا ألن 
تستمر كل منجزات مجلس 
التعاون في مختلف املجاالت، 
ومنها املجال الرياضي، حيث 
رفض توقف بطولة اخلليج 
العربي لكرة القدم وســعى 
ألن تســتمر البطولة ألنها 
للتجمع وتبادل  مجال مهم 
اخلبــرة بني شــباب دول 
العربي، كما حرص  اخلليج 
(رحمــه اهللا) كثيرا على أن 
تتواصل االتصاالت بني دول 
املجلس، وكان واضحا في 
إقامة  جهوده وحرصه على 
أي اجتماعات أو مناسبة لدول 
املجلس، ونأمل أن تتواصل 
الســعودية  جهود قياديي 
والكويت للتنسيق والتعاون 

في مختلف املجاالت.
من أقوال املغفور له بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد خالل خطابه 
في افتتاح اجتماع للمجالس 
البرملانية لدول اخلليج العربية 
«لقد حقق كياننا اخلليجي 
العقــود األربعة  على مدى 
املباركة  املاضية ملســيرته 
أهدافا ومكتســبات تعزز 
من قدرتنــا على تلبية آمال 
أبنــاء دولنا واحملافظة على 
ما حققه هذا الكيان من مكانة 
مرموقة بني الدول والتجمعات 

الدولية».
واهللا املوفق.

جلميع األصناف من الدول املنتجة ومنع 
االحتكار حتى تستقر األسعار ويكون 
هناك تنافس حقيقي من حيث اجلودة 
والسعر ال من حيث العرض والطلب.

< < <
يؤدي طلبة الثانوية العامة والتعليم 
الديني اختبارات نهاية العام ورقيا مع 
تطبيق اإلجراءات الصحية والتباعد بني 
التوفيق  لهم جميعا  الطلبة، ونتمنى 
والنجاح وأن يحققوا آمالهم بااللتحاق 
باجلامعات واملعاهد والبعثات، ونقدر 
بها  التــي ميرون  الصعبة  الظروف 
خصوصا أن تعليمهــم طوال العام 
كان «أونالين» واختبارهم يتم ورقيا 
وسط قلق وتوتر كبيرين، نرجو أن 
تكون وزارة التربية قد أخذتهما بعني 

االعتبار.
< < <

نشــكر كل من تفضل مبواساتنا 
وتقدمي التعازي بوفاة شقيقتنا الغالية 
أم مشــعل أبو طفرة، سائلني العلي 
القدير أن يتغمدها برحمته، وأال يريكم 

مكروها بعزيز.

أخالقي إنساني.
ج - إذا أردنا أن نحكم على أخالقية 
الدين، أي دين، فإننا يجب  وإنسانية 
أن نذهب إلى النصوص املقدسة لهذا 
الدين، ولكن ليست هذه فقط بل يجب 
أن نقارنها بالديانات األخرى مضافا إلى 
استكشاف مقدار جتلي القيم اإلنسانية 
لهذا الدين وانعكاس منظومته األخالقية 
على سلوك معتنقيه، أفرادا أو جماعات، 
في املاضي واحلاضر، علما أن املوقف 
األخالقي يفــرض على اتباع كل دين 
الكشــف عن أخطاء املتدينني وفضح 
اخللل العلمي لكل ما يدعو إلى التعصب 
والكراهية الــواردة في تراثهم الديني 

واإلنساني.
إن دراســة األديان ومقارنتها هما 
املقياس احلقيقي الختبار وفاء األديان 
أتباعها،  ادعاءات  بوعودها ومصداقية 
وال ريب أن تطبيق املناهج العلمية في 
دراســة كل األديان وفرقها ومذاهبها 
ضرورة ملحــة لتطوير فهم كل دين 
وربطه بواقعه واحلد من اآلثار السلبية 
للتعصب واالنغالق الديني واإلنساني.

حوادث املركبات أو احملالت التجارية 
وهذه البطوالت التي يقومون بها ال 
تخلو مــن مخاطر التعرض حلوادث 
مأساوية أحيانا أو املوت وهذه اجلهود 
ال جتد التقدير الكافي من مؤسسات 

الدولة ذات االختصاص. 
إن رجال اإلطفاء ال يقتصر عملهم 
علــى احلرائق فقط ولكنهم يوفرون 
احلماية لألرواح واملمتلكات ويتدخلون 
في حال حدوث كوارث طبيعية أيضا. 
وال يكفي التعويض لهم على ما يقومون 
به باملبالغ الزهيدة من املال ولكن البد من 
إنشاء مستشفى خاص لهم متخصص 
في آثار احلوادث التي يتعرضون لها أو 
توفير نظام تأمني شامل لهم لتعويضهم 
عن إصاباتهم أو تعويض أسرهم عند 
فقدان أحد أبنائهم فإنهم يستحقون 
التقدير والتكرمي للتمتع بحياة كرمية 
على قدر مــا يقومون به من خدمات 

للبالد وللشعب بأكمله.

ويذهب في حال سبيله. يا حبذا لو 
كان الساعي ملكا من املالئكة، بحيث 

يقتنع بنزاهة وصدق احلكم.
ال أمانع من أن يحكم القاضي علي، 
ال يهمني وإن خرجــت في النهاية 
الظالم أو املخطــئ، ال أمانع ازدياد 
غربتي وانعزالي عن العالم احلقيقي، 
ألنني أشعر بأن فترة بياتي الشتوي 
شارفت على الوصول، فهي على حدود 
بالدها تنتظر وضع القليل من احلبر 
على الصفحــات الصغيرة البيضاء 
على شــكل ختم يعلن دخولي من 

الباب األمامي.
ال أمانــع، ولكن أريد من يقضي 
ويحكم في قضيتــي، فقد أتعبتني 
الظنون والتفكير في قضايا كثيرة 
معلقة، وحتى ذلك احلني سأعترف 

بأنني املذنب.

بيوتهم، وكذلك للجهات املعنية كوزارة 
التجارة واألشغال والكهرباء واملاء في 
تقليل تكاليف البناء ميكن أن يساهم 
بالتخفيف عــن كاهل املواطنني عبر 
اســتخدام مواد بناء وجتهيزات أقل 
كلفة وبذات اجلودة مع التركيز على 
اســتخدام التقنيات احلديثة وبأعلى 

جودة ممكنة.
ونتمنى لو أن صرف الدعم يكون 
مع إيجاد رقابة حقيقية على األسعار، 
وأن يكون هناك فتح لالستيراد املباشر 

اخلاصــة بالدارس للديــن، وثانيا أن 
نتعرف على شخصية اإلنسان املعتقد 
بهذا النص سواء كان فردا أو جماعة، 
الواقع  وثالثا البد أن نكتشف طبيعة 
الذي يعيش فيه ذاك اإلنسان املعتقد 
والعصر الذي يحيا فيه بكل تفاصيله 
والواقع يشمل جميع مكتسبات املعرفة 
ثنايا  املتداولة في  واخلبرة اإلنسانية 
ذلك الواقــع، لننتهي رابعا إلى معرفة 
حقيقة العالقة بني الدين كمفهوم مقدس 
متعال وبني التدين كإجناز بشري ونتاج 

املترتبة على تعرضهم لألبخرة والغازات 
السامة والكيماويات الناجتة عن احلرائق 
واحلروق والكهرباء واإلجهاد احلراري 
واالنهيــارات التي حتدث في األبنية 
املتضررة وخطر السقوط أثناء العمل.

وكذلك فإن رجال اإلطفاء يرسمون 
البســمة على وجوه مــن يقومون 
بنجدتهم سواء في حرائق املنازل أو 

الوثائق التي ال تقبل التشكيك فيها، 
تصدر حكمها للطرفني، يصلهما عن 
طريق اليد، يوقع على تسلمه ويذهب 
الساعي بال عودة، ُسعاة ال يأخذون 
موقعك ومكانك، يأتيك حيث ما تكون 
وكيفما تكون يسلمك النتيجة «احلكم» 

شركات ومحالت بيع مواد البناء إال أن 
ارتفاع األسعار استمر كما هو مع وضع 
املشتري أمام بعض اخليارات وبأسعار 
متباينة وعرض بعض املواصفات تبريرا 
بارتفاع  التحجج  أو  السعر،  الرتفاع 
األسعار عامليا وما إلى ذلك حتى يرضخ 
املواطن ويعتاد على األسعار اجلديدة 
وما يرافقها من ارتفاعات غير طبيعية.

ولعل الدور التوعوي املميز جلمعية 
املهندســني وما تقدمه من مقترحات 
ألصحاب القســائم املقبلني على بناء 

اهللا األرض ومن عليها، ألن الدين يرتبط 
بنور داخلي متصل بذاكرة كل إنسان 
بدءا من خلقه ويستمر معه في عوامله 
التي يسير فيها ويتكامل من خاللها، 
ألن التحدي احلقيقي يكمن في القيام 
بتطوير منهاجــه لفهم الدين وجتديد 
أدوات املعرفــة بنصوصه وربط هذا 

الفهم بحقائق العصر والواقع.
ب- لكي ندرس أثر كل دين وأمناط 
التدين التي تتشكل من خالل هذا الدين 
فإننا يجب أوال أن نســتفهم السيرة 

بانتظار دوره ملراجعة الطبيب وأعتقد 
أنه يجب أن تكون لهم أولوية ألنهم ثروة 
بشرية يجب صونها واحملافظة عليها 
وضخ املوارد واإلمكانيات الالزمة لذلك. 
إن رجال اإلطفاء يضحون بحياتهم 
وصحتهم حلماية اآلخرين من احلرائق 
وآثارها والبد من تأمني عالج صحي 
متخصص لهم يستطيع معرفة األخطار 

إذا ما قارنت ملفه مع ملفي وأدلتي، 
ويظن بل يكون متأكدا بشكل جازم 
بأنه املظلوم وصاحب احلق وبأنني 

أنا الظالم اجلائر.
يصبح هذا القرار املرجع للطرفني، 
يصمت كالهما بعد صدوره، فهي من 

ما أن مت تسلّم املواطنني ملوافقات 
وإصدار تراخيص أذونات البناء في 
مشروع مدينة املطالع السكنية بعد 
وفاء كل من وزارة األشغال ووزارة 
اإلســكان وبلدية الكويــت ووزارة 
الكهرباء واملاء بالتزامها بإنهاء أعمال 
البنيــة التحتية بنســبة ١٠٠٪، بعد 
العراقيل الكثيرة التي واجهت املشروع 
والتي بفضل اهللا تعالى وبجهود اجلهات 
املعنية متت إزالتها وبعد انتظار طويل 
من األهالي الذين لم يصدق الكثيرون 
منهم أنهم تســلموا تراخيص البناء 
وكذلك األمر بالنسبة ألصحاب القسائم 
قيد البناء، وحتى املواطنون الراغبون 
في بناء بيوتهم أو ترميمها، كان الهّم 
واحدا ومتمثال في االرتفاع اجلنوني 
والكبير في أســعار مواد البناء على 
اختالفهــا، وكأن التاجر على موعد 
مع تســلم املواطنني لتراخيص بناء 

قسائمهم.
الكثيرة من وزارة  الوعود  ورغم 
التجارة والصناعــة وكذلك اجلهود 
املبذولة من فرق التفتيش العاملة على 

إن دراسة الدين مبفهومه الكلي من 
حيث أركانه ومفاهيمه وقيمه ومناذجه 
بحيادية ستخلق حالة معرفية عامة ملاهية 
الدين وفهما عاما ملعنى الدين لدى كل 
البشر، واألمل يكمن في فهم وقبول 
القيم الدينية احلقيقية وفي معرفة حقيقة 
الدين، إذ رغم أن مظاهر االلتزام بالدين 
كثيرة جدا وصاخبة في عاملنا اليوم إال 
أن ذلك كله ظاهر ال باطن له وقشر ال لب 
له، فهو لبس لعباءة الدين، التي حتقق 
رغبات اإلنسان وشهواته، فهو ميارس 

التدين دون دراية بعمق ما ميارسه.
إن املنهج في إيجاد وعى إنســاني 
مبفاهيم وقيم الدين، والذي من خالله 
يعيش اإلنســان حياة راشدة سعيدة 

حقيقية، يرتكز على ما يلي:
أ- ان الدين حاجــة وجودية تنبع 
من صميــم وجود اإلنســان والدين 
جوهر ينير فطــرة أودعها اهللا عطية 
وهبة لإلنسان وهو الضوء للبصيرة 
الكامنة في داخله، فالدين ليس مرحلة 
من مراحل تطوير الوعي البشري، بل 
الدين أبدي فطري وسيبقى إلى أن يرث 

ال أجد من الكلمات ما يوفي رجال 
اإلطفاء حقهم من الشــكر واالمتنان 
على ما يقومون به من أعمال بطولية 
تكاد تكون يومية للتصدي للحرائق 
في جميع أنحاء البالد، متحملني حرارة 
الناجتة عن احلرائق  اجلو وامللوثات 
وتداعياتها النفسية واجلسدية، فمن 
حق رجال اإلطفاء أن تكون لهم خدمات 
صحية متخصصة في جميع األوقات 
من خالل نظــام صحي خاص يلبي 
احتياجاتهم ويحافــظ على حياتهم 
وصحتهم. وإلى اآلن لم أســمع عن 
إنشاء مستشفى خاص برجال اإلطفاء 
أو نظام صحي يتضمن خدمات وقائية 
وعالجية وتأهيليــة تتفق مع طبيعة 
عملهم الشــاق واخلطر وهذا يعتبر 

حقا لهم وليس منة من أحد.
وال أتصور جريحا أو مصابا من 
رجال اإلطفــاء عند إصابته يقف مع 
غيره من املراجعني في املستشفيات 

أحتاج إلى هذه احملكمة التي تصدر 
عنها األحــكام، ال تهمني العقوبات 
وتنفيذها من محكمتي تلك، أريدها 
أن تعطي قرارا واضحا وصريحا ال 
يقبل االستئناف أو الطعن أو املراجعة.

ال تهدف إلى أخذ احلقوق، سيأخذ 
كل ذي حقه في الوقت املناسب وفي 
الساعة التي يسمح لها اهللا بالظهور. 
عندما نختلف ويصل ذلك اخلالف 
إلى أبعد مداه، وحني يتمسك الطرفان 
بوجهة نظرهما وأحكامهما اخلاصة، 

بطريقة غريبة وغير متوقعة.
بالنســبة لي، عندما أراجع ملف 
باألدلــة والبراهني  قضيتي مرورا 
واألحداث، أرى أن القاضي ال محالة 
سيحكم لصاحلي في حال متت إحالته 
للمحكمة «الواقعيــة»، وأعجب من 
الطرف الثاني الذي ال ميلك شــيئا، 
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