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االختالف ظاهــرة صحية وأمر طبيعي، جنده في كل 
مكان، فال غضاضة فــي االختالف وال ضرر وال ضرار، 
فتجد مثال األسرة الواحدة في منزل واحد تختلف فيما بينها 
وال تتفق على رأي واحد ويصر كل على رأيه، واألصحاب 
أيضــا يختلفون فيما بينهم وتتعالى أصواتهم كل له رأيه 
املختلــف عن اآلخر، ولكن هناك مجموعة من الناس تثير 
الدهشة، وهم مجموعة ينطبق عليهم القول السائر «خالف 
تعرف»، هؤالء يحتاجون إلى مــن يفهم حالتهم ويبحث 

أسبابها ومسبباتها، ثم يبني عالجها.
فهؤالء الناس يعشــقون الظهور بشــكل غير طبيعي 
ويحبون الشهرة فوق الالزم، بل إن الشهرة بالنسبة لهم 
هي غذاؤهم الرئيسي، فتجدهم يجرون خلفها، ويسعون 
لها، ومن أجلها يفعلون أي شيء حتى وإن كان ما يفعلونه 
خطأ، وهم يعلمون ذلك فال بأس، املهم أن يعرفهم الناس 
ويتحدثــون عنهم، وجتد أيضا شــخصا يريد أن يتميز 
ويشار إليه بالبنان بأي وسيلة وهو في احلقيقة ليس أهال 

للتميز وإمنا يعيش في أحالم يقظة.
وأعود إلى املثل فقــد أورده صاحب كتاب املنتقى في 

األمثال.
وقال: «خالف تذكر»، فحرفته ألسنة الناس إلى «خالف 
تعرف»، لنفس املعنى والغرض، وأول من قاله احلطيئة الشاعر 
جرول بن اوس العبســي، في قصة طويلة ال تستوعبها 
هذه الســطور، واحلق أننا ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا 
هذا ونحــن نعاني من هذه املشــكلة املزمنة، ونرى هذه 
النماذج وبكثرة في كل مكان، وهم أناس يسيرون عكس 
التيار ويحلقون خارج الســرب، ويوهمون غيرهم بأنهم 
يسيرون على احملجة البيضاء، وفي الواقع هم خالف ذلك، 
فيتعمدون مخالفة ما هو متعارف عليه ومسلم به في آرائهم 

وتصرفاتهم وتوجهاتهم.
وقد انتشرت هذه الظاهرة انتشارا كبيرا مع توافر وسائل 
التواصل االجتماعي، فتجد مجموعة من الناس يجتمعون 
على أمر مهم، ويتباحثون به، ثم يتفقون على رأي وفكرة 
صحيحة وصائبة ١٠٠٪، وفجأة وبال مقدمات يأتي من يأتي 
ويطرح رأيا يخالف اجلميــع ليقول للناس «أنا هنا فأين 
أنتم؟»، يريد أن يكون حديث الناس، كنحو قول األعرابي: 

إن لم يكن لك في اخلير اسم فارفع لك في الشر علما..
وذكر في أكثر من مناسبة أن د.طه حسني عميد األدب 
العربي في شبابه املبكر كان يهاجم الشاعر األديب مصطفى 
لطفي املنفلوطي، وبعد أربعني سنة من ذلك سأله صحافي 
عن ســبب مهاجمته للمنفلوطي وهو من هو شعرا وأدبا 
ومكانة، فقال وهو مبتســم: كنت شابا يريد الشهرة على 
حساب كاتب كبير، وال شك أن عقدة خالف تذكر عقدة ما 
بعدها عقدة، ورمبا تكون مرضا نفســيا يعاني منه املرء، 
ويحتاج إلى عالج ناجع، أما الشــهرة بحد ذاتها فهي حق 
مشــروع لكل موهوب، فمن حقه أن يسعى إليها بالطرق 
السليمة والسوية، وباجلد واالجتهاد، ولكن ليس من منظور 

«خالف تذكر». ودمتم ساملني.

احلياة ال تسير حسب رغبات اإلنسان، ففي بعض األحيان 
علينا أن نتعلم أشــياء كثيرة تخدمنا في حياتنا األســرية 
والعائلية. كلمة من إنسانة راقية ورقيقة املشاعر وبنت عز 
وخير ولدت محشومة مخدومة، ولكن للتربية أثرا في حياة 
اإلنسان حني يؤهل األهل فينصح األبناء بتعلم بعض املهن 
في املنزل كالطبخ والترتيب واالعتماد على النفس في أمور 
احلياة، وهذا ليس به عيب كي يخدم اإلنســان نفســه إذا 
تغيرت بعض الظروف، نعم بنت العز ليست تلك التي تربت 
وفق مستوى معيشي عال، وال تلك التي اعتادت على شراء 

أغلى الثياب واألطعمة!
بنت العز هــي تلك التي تربت على االحترام، واألخالق 

الرفيعة، وحب اخلير، والطيبة، واالهتمام.
بنت العز هي تلك التي إن شــبعت شكرت، وإن جاعت 

سترت، وإن منحت عفت. 
بنــت العز هي تلك التي حتمل من القيم ما يجعلها تقيم 
الناس بأخالقهم، ال بانتماءاتهم، وال مبستواهم املادي، وال 
بلباسهم، وال مأكلهم، نعم أخت تربطني بها صداقة كنا نتمشى 
في أحد املجمعات، نظرت لساعتها واستأذنت من املجموعة 
الطيبة من أخوات جمعتني معهن احملبة واالحترام واملستوى 
الراقي في احلديث وللمناقشة الثرية على عجل، وعندما قلت 
لها «تو الناس» ردت بكل احترام وذوق قائلة «وراي طبخ» 
خادمتي الطباخة مسافرة. آه كم أعجبتني حني سألتها هل 
جتيدين الطبخ. وبــكل فخر قالت: نعم منذ إن كان عمري 
تسع سنوات واألهل يشجعونني على أداء بعض احتياجات 
املنزل كترتيب حجرتي وكي مالبسي وبعض األشياء اخلفيفة 
التي تناسب سني في ذاك الوقت، وبوجود اخلدم واحلشم 

كي أكون مؤهلة إذا استدعت الظروف. 
نعم رسالة لبعض بنات هذا الوقت الالتي يتفاخرن بعدم 
معرفتهن حتى سلق البيض، احلياة بها عدة أمور على العائلة 
تدريب بناتهم على مستقبل اهللا يعلمه، وهذا فن من فنون 
التربية للبنت. نعم ليس بيت العز فقط بيت يتمتع أهله بالثراء 
والنفوذ واملال ال وألف ال، يجب أن تكون هناك قناعة ورضا 
بأن احلياة ليس بها ضمان دائم، وعلى اإلنســان أن يكيف 
نفسه مع ظروف احلياة. وكم من بيت بسيط ودخله يكفيه 
آلخر الشــهر جتد فيه فن الصرف والتصرف وتخرج منه 
بنات عز في التربية واألخالق احلميدة مع أجمل شيء في 
احلياة أال وهو االلتزام بالدين اإلسالمي اجلميل الذي يبني 
القيم والسلوك احلسن، كما يسعى إلى تنشئة جيل مؤمن 
تقي مهذب معافى مثقف خالق متمسك بالصفات احلميدة 
عن طريق التربية احلســنة، علما بأن ذلك ال ينحصر على 
التربية الرسمية التي جترى في املدارس واملعاهد العلمية، 
بل تعم التربية في احلقل األســري وفي احلقل االجتماعي 
أيضا، كما ال تتحقق التربية احلســنة إال بالدين، وشعبنا 
اخلليجي وهللا احلمد قام بنشر املناهج التربوية والتعليمية، 
فاإلنســان املؤمن احلقيقي هو الذي يلتزم بتوجيهات ربه 
بامتثال مأموراته واجتناب منهياته ويقبل دائما ما يدعو قلبه 
املؤمن، كما يقبل اإلرشادات واملواعظ احلسنة من اآلخرين، 

والتقي هو الذي يطبق تعاليم دينه في احلياة االجتماعية.
وأضف إلى ذلك أن اإلنسان ال ميكنه تطبيق تعاليم دينه 
إال إذا تربى على تربية دينية، فمن املستحيل حتقيق احلياة 
الدينية بدون تربية دينية. ومراعاة أسرية تخرج لنا املواطن 
الصالح. شكرا أختي وصديقتي عزة السديري، فلقد تركت 
طيب األثر في نفسي بكلمتك «وراي مسؤولية طبخ»، غداء 

العوافي واهللا يكثر أمثالك. 
احملبة لكم.

قبل نحو ٤ أشــهر دخلت 
مع والــدي إلى طــوارئ أحد 
املستشفيات احلكومية في نهاية 
أسبوع، وكان املستشفى شبه 
خال.. دخل علينا فجأة مجموعة 
شباب مصابني من حادث سيارة 
ومعهم اثنان من رجال الشرطة، 
وبعدها بلحظــات دخل علينا 
أيضا مجموعة من الشباب في 
ســن املراهقة تبدو عليهم آثار 
جروح ونزيف، طلبت من الدكتور 
املناوب أخذ والــدي إلى غرفة 
خاصة الستكمال فحوصاته فيها 
بعد أن عرفت أن املجموعة األولى 
التي دخلت إلى املستشفى وادخل 
على اثرها سائق السيارة بكسور 
متفرقة بجسمه ووفاة صديقه 
املرافق له كان يقود سيارته وهو 
أن  تأثير املخدرات، وبعد  حتت 
عرفت أن املصاب باجلروح اثر 
عــراك من املجموعــة األخرى 
أيضا كان حتت تأثير املخدرات، 
وبعد أن دخل علينا شــخص 
ثالث والقيود على قدميه بسبب 
ارتفــاع انزميــات القلب عنده 
بســبب تعاطيه جرعات كبيرة 
من املخــدرات متنع دخوله إلى 
املصحة قبل معاجلته باملستشفى، 
استوقفني والد الشخص الثالث 
الذي كان يجهش بالبكاء بعد أن 
رفضت الشــرطة توصيل ابنه 
للمستشفى قبل إيداعه في مركز 
عالج اإلدمان الذي رفض استقباله 
في البداية وإجباره لهم بذلك خوفا 
على حياته، حيث قال لي تخيل يا 
ابني: ال ميكنك البالغ بأي منطقة 
في الكويت عن مدمن أو متعاط 
إال من خالل الذهاب لعمل بالغ 
في مركز في منطقة اجلهراء!، 
اخلط الساخن فقط لالعالم، كما 
ال توجد مصحات على مستوى 
عال بالكويت، بل بإمكان املتعاطي 
اخلروج بعد أسبوع أو ١٠ أيام 
بالكثير ليعود من جديد ويشكل 
خطرا على نفسه وعلى اآلخرين، 
ليخرج ويعود إلى املركز ويسبب 
األذى لآلخرين، وليعود جسمه 
من جديد للبحث عن املخدرات 
وال يوقف ذلك إال موته أو إذا قام 
بعمل جرمية تدخله إلى السجن!

املتعاطي قبل أن يكون مجرما 
في عني املجتمع هو أيضا ضحية 
لتهاون وتراخ، بل ودعم جهات 
حكومية قامت بالتخلي عن أداء 
مهمتها في ضبط األمن وسد أي 
ثغرة متكن مرور هذه السموم 
ألجســاد هؤالء الضحايا، التي 
دمرت حياتهم وشتتت أسرهم 
وضيعــت حياتهــم الوظيفية، 
باملقابل يجب على احلكومة أن 
تدعم كل اجلهات اخلاصة والعامة 
واجلهات اخليرية لتمكينها من 
نشر الوعي بطرق مبتكرة غير 
املدمن  تأهيل  تقليدية وإعــادة 
ليقف على قدمه من جديد ويكون 
شــخصا منجزا لبلده تفخر به 
أسرته، وتقطع أي خطوة قدم قد 
تعود به إلى طريق التعاطي، يجب 
على وزارة الداخلية: وضع قسم 
لإلبالغ عن املدمنني في كل منطقة 
أو علــى األقل في كل محافظة، 
ويجب إنشاء مركز عالج طويل 
املدى ال تقل مدته عن ٣ أشــهر 
إلى ســنة، مع معاجلة موضوع 
التزامــات املدمنــني املالية من 
قروض وتأمينات.. الخ، بالتعاون 
مع اجلهات اخليرية ومع إجبار 
املدمن علــى حتمل تلك الديون 
لم يستكمل عالجه، وأخيرا  ما 
استكمال نقاط التفتيش واحلرب 
على جتار املخدرات ووضع اشد 

العقوبات عليهم.
املخدرات حرب خفية يجب 
على اجلميع التكاتف ملواجهتها 
واالنتصــار عليهــا واحلد من 
أضرارها من خالل نشر الوعي 
لتدارك الوقاية قبل العالج، ونشر 
الوعــي للجميع بكيفية التعامل 
مع املدمن بطرق إيجابية بشكل 
خاص، والوعي املجتمعي ملواجهته 

بشكل عام.

نفوس هذه احلكومة التي أضاعت 
مصالح الشعب اإليراني وعالقتهم 

بدول اجلوار.
الشــعب اإليراني الذي يواصل 
مظاهراتــه االحتجاجيــة يريد أن 
يتخلص مــن حكم املاللــي الذي 
أفقر الشعب اإليراني ودمر عالقة 
إيران مع دول اجلوار والصديقة، 
الذيــن يواصلون  إن اإليرانيــني 
تظاهراتهــم االحتجاجية يطالبون 
بتحقيق النظام الدميوقراطي وإطالق 
احلريات للشعب اإليراني ويريدون 
التخلص مــن تفرد النظام باحلكم 
وعدم إعطاء الشعب اإليراني احلرية 
في اختيار النظام الذي يعيد للشعب 
احلرية وسبل املعيشة واالستفادة من 
مداخيل النفط لكل الشعب اإليراني.

يقول املولى عز وجل: (واصبر 
وما صبرك إال باهللا وال حتزن عليهم 

وال تك في ضيق مما ميكرون).
واهللا املوفق.

بالشأن الداخلي لدول اجلوار، وهناك 
في دول خليجية العديد من التجار 
اإليرانيني الذيــن يقيمون بالدول 
اخلليجية وميلكون شركات جتارية، 
ألم تفكر حكومة إيران في سلبيات 
مواقفها جتــاه هؤالء التجار الذين 
لديهم شركات ومحالت جتارية في 

دول اجلوار؟
يبدو أن النزعة الطائفية أثرت في 

الذي يتعرض للفقر واجلوع، رغم 
أن إيران من الدول الغنية فهي من 
النفطية.. فقد استغلت هذه  الدول 
احلكومة مدخوالت النفط للصرف 
على سياساتها العدوانية وبرنامجها 
التوسعي بهدف إقامة دولة شيعية.

لقد كانت إليران عالقات طيبة مع 
دول اجلوار، إال أن حكومتها أفقدت 
إيران تلك العالقات بسبب تدخلها 

عجزت حكومة إيران عن إخماد 
املظاهرات الشــعبية التي تشهدها 
املدن اإليرانية والتي تطالب برحيل 
العمائم واملطالبة مبزيد من احلريات، 
فلجأت احلكومة إلى صرف النظر 
عما يحدث في إيران الفتعال أزمة 
ينشــغل بها الشعب اإليراني وهو 
القيام بقرصنة بحرية، حيث قامت 
مبهاجمة ناقلة نفط في خليج ُعمان 
اإليراني  الشــعب  كمحاولة إللهاء 
واإلعالم الدولي لتركز في تغطيتها 
اإلعالمية على مهاجمة ناقلة نفط في 
خليج عمان، إال أن هذا لم يؤثر على 
استمرار مظاهرات الشعب اإليراني 
املطالب، كما  واإلصرار على نفس 
واصلــت أجهزة اإلعــالم العاملية 
اإليراني،  الشعب  تغطيتها لغضبة 
هذا بجانب أن حكومة إيران أقحمت 
نفسها في التدخل بالشأن الداخلي 
فــي لبنان وســورية واليمن ولم 
تهتم باحتياجات الشــعب اإليراني 

الزوجة ميكن أن يكون لها تأثير محتمل على عناصر األسرة غير 
التقليدية، مثل كيفية استجابة الزوج ملعضلة أخالقية في العمل.
في الوقت احلاضر، ليس من املستبعد التكهن بأن القرارات 
التي يتخذها الرجل في العمل ميكن أن تكون مؤشرا ليس فقط 
على أخالقه، لكن أيضا على أخالق زوجته. وفي هذا العام، حدد 

الشائع في العالم العربي االنخراط باحلديث عن احلياة العملية 
خارج جدران الشركة، سواء كان ذلك في الديوانية أو بني أفراد 
األسرة أثناء تناول الطعام، وغالبا ما تبرز األحداث املهمة في يوم 

واحد مبا في ذلك األمور املتعلقة بالعمل في احملادثة.
التعليقات واآلراء التي تبنى عادة على تنشئة الفرد وإدراكه 
الشخصي للعالم في مجتمعنا ليست محل ترحيب فحسب، بل 
تتوقع أيضا خاصة عندما يتعلق األمر باملسائل املتعلقة مبكان 
العمــل، لهذا فمن املؤكد أن املعضالت األخالقية التي تظهر في 
مكان العمل عادة ما تعود إلى مائدة العشاء خاصة بني املتزوجني. 
لذلك، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما مدى تأثير زوجتك 

على عاداتك وقراراتك في مكان العمل؟
يؤكد علم النفس االجتماعي أن أنظمة قيم الوالدين تؤثر بشكل 
كبير على تلك اخلاصة بالطفل، السيما تلك اخلاصة باألم التي 
تكون عادة مقدم الرعاية األساسي. مع ذلك، يبدو أن هناك عامل 
تأثير خفيا يتربص في الظل، خاصة في األمور األخالقية املتعلقة 
باحلوادث ذات صلة بالعمل. وقد أثارت هذه األمناط األساسية 
الدائمة فضول العلماء مؤخرا وألهمتهم للتكهن بأن أخالقيات 

علماء االجتماع العناصر الســلوكية التي تشير إلى أن الزوجة 
قد تلعب دورا رئيسيا في جمع املعرفة أو التأثير على شريكها، 
وتشير النتائج التمهيدية إلى أن األزواج قد يلعبون دورا مهما لم 
يكن معروفا من قبل في كيفية استجابة املرء للقضايا في مكان 
العمل، السيما القضايا األخالقية. وميكن أن يشمل ذلك القرارات 
الرسمية وغير الرسمية، مثل خطورة العواقب على الزمالء، أو 

حتديد مشاركة الفرد في جتمع إفطار أسبوعي غير رسمي.
يؤكد العلم بالفعل تأثيــر رأي الزوجة من وجهة نظر قرار 
شراء املستهلك، لكن العلماء بدأوا أخيرا فقط بالتشكيك في تأثير 
أخالقيات املرأة وفضائلها على قرارات أزواجهن املتعلقة بالعمل. 
فكر في األوقات التي رويت فيها سيناريو أو رويت لك أحدهم، 
مبا في ذلك تفاصيل النتائج احملتملة املختلفة للمشهد املوصوف.
ففي إطار ديناميكية الزوج، غالبا ما تساعد النساء أزواجهن 
في جتاوز األمور األخالقية الصعبة، وعادة ما يكون لهم تأثير 
كبير ســواء كان العلم قادرا على إثبات ذلك أم ال، فإن اكتساب 
نظرة ثاقبة من وجهات نظر متعددة هو دائما قرار حكيم، ألنه 

سيساعد في اكتساب منظور أوسع.

كلمات ال تنسى
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تعرف
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بنت العز 
اسمها عزة

د.غنيمة محمد العثمان احليدر

املسلمني.
العالقات  املؤسف إخضاع  فمن 
الدولية لالبتزاز األخالقي، واالستغالل 
السياســي، في عودة لالستعمار 
األجنبي املقنــع بالقناع احلضاري 

املزيف،
وهــي أمور تخرج عــن نطاق 
االتفاقيات الدولية العادلة والتي تتم 

مبحض اإلرادة احلرة للدولة.
لكن هذه الدول الصامدة - ومنها 
بالدنا العزيزة الكويتـ  تستمد قوة 
التي ينبغي  صمودها من شعوبها 
أن تقف بقوة ضد ذلك االبتزاز، وال 
يضعفها التلويــح ـ مثال ـ بوقف 
إعفاء «الشنغن»، فالسيادة الوطنية ال 
تباع من أجل خدمة سياحية وجتارية 

تافهة نسبيا!

مشكورة إلى إنهاء عملها فورا.
ومن املتوقع أن تستمر محاوالت 
التطبيع اإلسرائيلي والثقافات الشاذة 
والدخيلة على الطبيعة اإلنســانية 
فضال عــن مساســها بأخالقيات 

سبعة مدانني بجرائم قتل! ويتزامن 
ذلك مع قيام مديرة مســاعدة في 
مدرســة أجنبية في البالد، بدعوة 
الطالب للسفر إلى إسرائيل، كونها 
بلدا جميال! مما اضطر وزارة التربية 

لــوزارة اخلارجية  إكبار  حتية 
التي دشنت عهدا جديدا  الكويتية، 
بالرفض الصريح واحلاســم، في 
مواجهة الدول التي تتدخل بشؤوننا 

الداخلية.
ففي وقت سابق، استدعت هذه 
الوزارة ديبلوماسيا أميركيا احتجاجا 
الســفارة  على تغريدة نشــرتها 
األميركية تدعم ما يســمى «حقوق 
امليم» أي احلرية اجلنسية  مجتمع 
للمثليني! واخلميس املاضي أكد وزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا أن 
الكويت ترفض رفضا قاطعا التدخل 
الداخلية وفي عمل  في شــؤونها 
قضائها، بعــد تصريحات أوروبية 
في تأجيل النظر في إعفاء الكويت من 
تأشيرة «الشنغن»، على خلفية إعدام 

م.٣٦

تعاون أم ابتزاز؟

a.alsalleh@yahoo.comد. عبدالهادي عبداحلميد الصالح
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إيران في ورطة
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املستقبل اليوم

تأثير الزوجة 
على قرارات 
مكان العمل
@dr _ randa _ dbد.رندا دياب بهمن

قناعة لهــم، إذا لم يجدوا عبرة ولم 
يطبق بحقهم القصاص لن يرتدعوا، 
ولكن إذا وصلت لديهم قناعة بأن حق 
احلياة سيسلب منهم رمبا يتراجعون 
عن إجرامهم بحق أبرياء ومجتمعهم.

يحسب للكويت أن أجهزتها األمنية 
تطبق القانون دون تعسف، وهناك 
إجراءات ومراحل تقاض تكفل ألي 
مجرم أن يحظى مبحاكمات عادلة إلى 
أقصى درجة، كما أن القانون يكفل 
لهم احليــاة متى ما صدرت بحقهم 
أحــكام إعدام متى ما حتصلوا على 
عفو من أســرة املجني عليهم، هذا 
بالنسبة للقتلة، أما بالنسبة للمدانني 
في جلب املخدرات، فهؤالء يستحقون 
اكثر من اإلعدام بعيدا عن أي تدخالت 
ال محل لها من اإلعراب ألنهم يقتلون 

العشرات بسمومهم الفتاكة.
البدء بتســليم اجلواز  آخر الــكالم : 
اإللكترونــي للمواطنني عن طريق 
أجهزة اخلدمة الذاتية يأتي في إطار 
سلسلة اخلدمات املتقدمة التي تقوم 
بهــا وزارة الداخلية، وثمرة جلهود 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
لتطوير األداء واخلدمات. حفظ اهللا 

الكويت من كل مكروه.

والتجار الذين يجلبون هذه السموم 
يستهدفون الفتك بثرواتنا البشرية، 
وهذه الشرائح املفسدة وجب أن ترى 
وتدرك أنها ســتنال عقابها الرادع، 
فكما هم ينهون احلياة سواء بالقتل 
أو باملخدرات يجب أن يطبق عليهم 

نفس األمر. 
وان الكويــت، وكما ذكر النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشيخ طالل اخلالد خالل  الداخلية 
ترؤسه االجتماع األول للجنة العليا 
للحملــة الوطنية ملكافحة املخدرات 
بأننا نخوض حربا شرسة ملكافحة 
املخدرات، فتاجر مخدرات أو من ينوي 
القتل عن ســبق إصرار وحال تولد 

نهج الكويت عدم التدخل في شؤون 
الدول يجب أن تكون املعاملة باملثل، 
وكما نحن ال شأن لنا بأعمال تقوم بها 
بعض الدول األوروبية ضد اإلنسانية، 
فيجب عدم التدخل في أحكام عادلة 
يصدرهــا القضاء مبوجب القوانني 

وشريعتنا.
لن أحتدث عن العديد من الدول 
وبعضها توصــف باملتقدمة وتنفذ 
عقوبات اإلعــدام، ولكن ما يهمني 
الكويت،  التحدث عــن  ويعنينــي 
فنحن نرصــد تناميا فــي قضايا 
العنف والتي في أحيان عدة تنتهي 
بإزهاق أرواح بريئة، ونعاني من مافيا 
مخدرات تستهدفنا بكميات ضخمة 

عقب إعالن النيابة العامة عن تنفيذ 
القصاص العادل بحق ٧ عمدوا إلى 
قتل األنفس التي حرم اهللا قتلها إال 
باحلق، وأزهقوا أرواحا بريئة بغير 
ذنب، وحرموا املجني عليهم من أقدس 
حقوقهم، في الدنيا وهو حق احلياة، 
حتى فوجئنا مبنظمة العفو الدولية 
تنتقد تنفيذ القصاص العادل ووصل 
األمر إلــى التلويح برفض إجراءات 

إعفاء الشنغن.
من انتقد تنفيــذ الكويت أحكام 
القصاص غاب عنهم أن هؤالء القتلة 
توافرت لهم محاكمة عادلة مبختلف 
درجات التقاضي وفقا ملواثيق حقوق 
اإلنســان ومتت إدانتهــم، وهو ما 
يســتوجب االقتصاص منهم ردعا 
لكل مجرم» وامتثــاال لقوله تعالي: 
(ولكم في القصــاص حياة يا أولي 

األلباب لعلكم تتقون). 
موقف الكويت الرسمي حيال هذه 
احلملة عبر وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا بشكل شديد الوضوح 
برفض التدخل في شؤوننا الداخلية 
والتدخل في النظام القضائي الكويتي 

وتسييس ملف «شنعن». 
القوانــني والعقوبات أمر  تنفيذ 
يدخل ضمن سيادة الدول، وكما أن 

نافذة على األمن

«القصاص»
الفريق م.طارق حمادة


