
آراء
االربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣

07

مهربو املخدرات.. 
ومن يدعمهم؟!

وجهة نظر
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محمد اجلالهمة

إن أهمية األمن والسالم وصونهما داخل الدول تكمن 
في حتقيقهما التنمية االجتماعية والعدالة االجتماعية ومن 

ثم احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
ومع تزايد الفقر واتساع أوجه التفاوت داخل البلدان 
وفيما بينها في أنحــاء كثيرة من العالم وتفاقم األزمات 
االقتصادية واالجتماعية في السنوات األخيرة، باإلضافة 
إلى املآسي اإلنسانية التي رافقت هذه األزمات واألثر الذي 
تركته على عالم العمل، مما أظهر احلاجة إلى تضافر اجلهود 
للتصدي لها على املستوى العاملي واإلقليمي والوطني وإلى 
ضرورة مساهمة النظام متعدد األطراف في طرح حلول 

ملشاكل الناس اليومية على نحو أكثر اتساقا.
وتسهم العدالة االجتماعية في حتسني أداء املجتمعات 
واالقتصــادات وحتد من الفقر وأوجه غياب املســاواة 
وتخفف التوترات االجتماعية، كما تضطلع بدور مهم في 
رسم مسارات أكثر شموال واستدامة للتنمية االجتماعية 
واالقتصادية وهي أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

في إطار خطة التنمية املستدامة ٢٠٣٠.
ومن األهمية أن يتحد النظــام متعدد األطراف حول 
مجموعة من القيم واألهداف املشتركة ويحدد سبل االستجابة 
لتطلعات الناس واحتياجاتهم، ولذلك فإن العدالة االجتماعية 
تعتبر ركيزة من ركائز تعددية األطراف املتجددة املطلوبة 
وهدفا جامعا وأداة جوهرية في بناء نظام متعدد األطراف 
مبا يضمن االتساق بني السياسات املختلفة. وقد اعتمدت 
منظمة العمل الدولية باإلجماع إعالن املنظمة بشأن العدالة 
االجتماعية من أجل عوملة عادلة في ١٠ يونيو ٢٠٠٨ والذي 
يعبر عن رؤية معاصرة لوالية منظمة العمل الدولية في حقبة 
العوملة، وهذا اإلعالن التاريخي هو إعادة تأكيد قوية لقيم 
منظمة العمل الدولية ويظهر توافق اآلراء الواسع النطاق 
بشأن احلاجة إلى بعد اجتماعي قوي للعوملة في حتقيق 
أفضل نتائج عادلة للجميع ويشكل بوصلة للنهوض بعوملة 
عادلة تقوم على أســاس العمل الالئق وكذلك أداة عملية 

لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل الالئق للجميع.
وفي ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٧ أعلنــت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة أنه اعتبارا من الدورة الـ ٦٣ للجمعية العامة تقرر 
إعالن االحتفال الســنوي بيوم ٢٠ فبراير بوصفه اليوم 

العاملي للعدالة االجتماعية.
وتعرف العدالة االجتماعية بأنها العدالة من حيث توزيع 
الثروة والفرص واالمتيازات داخل املجتمع في احلضارة 
الغربية واحلضارات اآلســيوية القدمية، وغالبا ما يشير 
مفهوم العدالة االجتماعية إلى عملية ضمان قيام األفراد 
بأدوارهم املجتمعية واحلصول على ما يســتحقونه من 
املجتمع. وتختص العدالة االجتماعية باحلقوق والواجبات 
في مؤسسات املجتمع ما ميكن الناس من احلصول على 
الفوائد األساسية والتعاون وغالبا ما تشتمل املؤسسات على 
الضرائب والتأمينات االجتماعية والصحة العامة واملدارس 
احلكومية واخلدمات العامة وقانون العمل لضمان توزيع 

عادل للثروة وتكافؤ الفرص.

لــم تنتظر الكويت كثيرا لكي تقوم بعمل اخلير، فور 
استشــعارها للزلزال الذي ضرب تركيا وخلف خسائر 
في األرواح واألنفس واملال، بل لم تكد متضي فترة على 
نشر األخبار الواردة من تلك املنطقة املنكوبة، إال وكانت 
االستجابة أسرع منها في تقدمي الدعم واملساندة من خالل 
املبادرة الســامية لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، والتوجيه بتقدمي املساعدات والعون. 
فكانت تلك املبادرة السامية أسرع في تقدمي يد العون منها 
عن نقل األخبار، في خطوة تنم عن شــعور باإلنسانية 
ال حدود له، فاتخذت الكويت قرار إنشاء جسر جوي مع 
تركيا للوقوف معها في محنتها الزلزالية والكارثية، ولم 
تكتف مبساعدات بسيطة ومحدودة، بل تعدتها إلى بناء 
جسر جوي متواصل يقدم كل أشــكال الدعم واإلغاثة 
إلخــوة لنا في تلك املنطقة من العالم. فكم أنِت كبيرة يا 

بالدي، كبيرة بأفعالك الطيبة واخليرة.
والكويت دولة تتحدث عنها أفعالها في جميع احملافل 
الدولية، وإن من أهم العناصر التي ساهمت بأفعال وإجنازات 
الدولة جاءت على يد شــخصيات مسؤولة وذات حس 
إنساني عال ساهمت بشكل أساسي في نهضتها وحتقيقها 
لتلك اإلجنازات واإلسهامات املتعددة مع إرادة شعبية على 
البذل والعطاء كما جبلوا عليه عبر تاريخهم. كما أن هذا 
اإلطار يأتي ضمن القضايا الرئيسية املستمدة من تطلعات 
الشعب الكويتي، املستندة إلى الرؤية املستقبلية ونظرية 
حتليل التغيير وأهداف التنمية املستدامة التي حتققت من 
خالل عدم إغفال أي عناصر أساســية، وضمان اإلدماج 
واملساواة في مسيرة الدولة نحو إحساسها باملسؤولية 

اإلنسانية جتاه إخوتها في اإلنسانية بالدرجة األولى.
ومن ناحية أخرى، جند أن هذا البلد الطيب والقائمني 
عليه وبال استثناء، يثبتون من جديد أنهم أهل خير وكرم 
غير محدود، وإحساس مبعاناة الشعوب والتضامن معها 
في محنها، فبادرت مبد يد العون واملواساة مع أي حدث 
مؤسف، والالفت أيضا االعتذار عن أي مناسبات مفرحة 
تقديرا منها باملسؤولية والشعور مع سكان املناطق التي 
حدثت بها الكــوارث، وإميانا منها بأنه يتوجب أن تتخذ 
القرار املناســب املتوافق مع احلدث، على الرغم من أنها 

تعيش شهر املناسبات الوطنية.
إن ذلك الشعور ليس بغريب عن أبناء هذا الشعب الذي 
جبل على تقدمي اخلير ومد يد العون، ومشاركة إخوانه 
في اإلنســانية كل ما يصيبهم من أذى، والتاريخ يشهد 
بالعدد غير احملدود من املبادرات الســامية واملساعدات 

لشعوب العالم بأكمله.
واهللا املوفق.

هل ميكن لشخص عادي 
أن ميتلك ثروة ضخمة جتعله 
يتاجــر بكميــات كبيرة من 
أيا كان نوعها، مع  املمنوعات 
التعرض خلســارتها  إمكانية 
وفقدانها فجأة من دون دعم 
آخرين (أشخاص أو منظمات)؟!  
االجابة املنطقية: من املستحيل، 
وإذا اضفنا الى هذا املستحيل 
امكانية ان تتبخر هذه الثروة في 
حلظة ما، االجابة األكثر منطقية: 
من رابع املستحيالت، واذ عدنا 
الى ضبط وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
املتميزة واملمثلة في  بقيادتها 
العميد محمد قبازرد أكبر مخزن 
للحبوب املخدرة والذي بلغت 
املضبوطات فيه ١٥ مليون حبة 
و٥٠٠ كيلو غرام من البودرة 
املخدرة والتي باإلمكان حتويلها 
الى ١٥ مليون حبة اخرى لتصل 
اجمالي مضبوطات املخزن إلى 
٣٠ مليون حبة اي بنســبة ما 
يزيد على ٧ حبات لكل مواطن 

او مقيم.
املخزن الــذي ضبط قبل 
ايام فــي منطقــة الوفرة او 
التي صنفت  كمية احلبــوب 
الكويت،  تاريخ  باألضخم في 
يقودنا الى االعتقاد او اجلزم 
بأن مــن وراء هذه الضبطية 
وغيرها مــن الضبطيات التي 
تقدر قيمتها السوقية باملاليني 
ليس اشــخاصا عاديني وإمنا 
اشخاص لديهم مئات املاليني او 
جماعات منظمة لديها مخططات 
تريد تنفيذها وان كلفتها هذه 
املخططات مئات املاليني، وهذه 
املخططات الشــيطانية تهدف 
هذه اجلماعات منها االضرار 
بالثروة احلقيقية للكويت وهي 

الثروة البشرية.
اذن فإن استهداف الكويت 
ودول اخلليــج بهذه الكميات 
الضخمة ليس وراءه اشخاص 
وإمنا وراءه إما عصابات منظمة 
تعرف ماذا تفعــل او احزاب 
بعينها ومــن اجلائز أن تقف 

وراءها دول.
املطلوب؟  اذن، مــا هــو 
املطلوب مــن وزارة الداخلية 
اال تكتفي بضبط من يديرون 
هذه املخازن او من بحوزتهم 
مخدرات باملاليني وامنا البحث 
بجدية عمن يديرون او يحركون 
الفاسدة ألن  الشــرذمة  هذه 
ادوات يتم  اغلبيتهم مجــرد 

حتريكهم.
كما نثمــن مقترح النواب 
اخلمسة بتغليظ العقوبات الى 
االعدام واملؤبد ملهربي املؤثرات 
العقلية لتكون نفس عقوبة جتار 
املخــدرة ألن احلبوب  املواد 
حتدث نفــس تأثير املخدرات 
ورمبا توجد حبوب حتدث تأثيرا 
أكبر من احلشيش والهيروين 

والشبو واملاريغوانا الخ.
الــكل يالحــظ االهتمام 
الكبير من قبل النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشــيخ طالل اخلالد مللف 
املخدرات وجهوده وأفكاره 
الطموحة لتطهير الكويت من 
املدمرة وتوجهاته  اآلفة  هذه 
نحو االهتمــام مبلف عالج 
املدمنني من قبل مختصني من 
ذوي االختصاص في مراكز 
طبية حديثــة. وكان توجيه 
الشــيخ طالل اخلالد الشكر 
لرجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات على جهودهم في 
التصــدي بحــزم ملروجي 
املواد املســكرة واملخدرات 
وتشــجيعهم علــى املثابرة 
دائما شكرا مستحقا وبجدارة 

وتشجيعا محفزا لهم.
وقد اصــاب النائب االول 
إلى  كبد احلقيقة حينما اشار 
أن محاوالت إغراق البالد بهذه 
اآلفة أصبحت أكثر شراســة 
واحترافية، في مجالي الترويج 
والتهريب، وضرورة بذل املزيد 
من اجلهود والوقوف بكل قوة 
ملواجهة هذا اخلطر ومحاربة 
هذه اآلفة والقضاء عليها حماية 
لشباب الوطن من الضياع، وهذا 
يستلزم العمل نحو مالحقة من 
يقفون وراء عمليات التهريب 
وهذه الضبطيات املليونية، حفظ 

اهللا الكويت من كل مكروه.

اللجنة املنظمة ليعلن أن االحتفاالت 
ستنطلق من ٣ فبراير إلى ٢٦ فبراير 
تزامنــا مع األعيــاد الوطنية وعيد 
للفعاليات  أن أشير  التحرير، والبد 
املقامة من قبل القنصليات الكويتية 
واحتفاالتها في اخلارج وسط أجواء 
وطنية تشاركها البهجة شعوب العالم 

الشقيقة والصديقة.
ومبا أن «هال فبراير» انطلق منذ 
أيام، فلنعش مبتهجني فرحني بهذه 
املناسبة، وأشجع املواطنني واملقيمني 
والوافدين إلى الكويت على حتويل هذا 
الشهر شهرا سياحيا وكرنڤاال وطنيا 
بهيجا.. في املطاعم والفنادق واليخوت 
والقوارب وعلى البــر وفي البحر، 
لتكون جميع املواقع واألماكن مزدانة 
تراثنــا وحكاياتنا  بأعالمنا ورموز 
الكويتية، ونهضتنا احلديثة، من خالل 
«هال فبراير».. هال بأعيادنا الوطنية.

٭ كلمة: امتنى ان تكون أعيادنا الوطنية 
صورة حضارية ملجتمعنا خالية من 
بعض املظاهر السلبية التي نشاهدها 

كل عام. 
وكل عام وكويتنا بألف خير في 

ظل قيادتنا الرشيدة.

في حال عودته للحكومة اجلديدة 
التركيز علــى قضية إطالق النار 
في األعراس وتطبيق العقوبة على 
الفعل، والعمل على  مرتكبي هذا 
إعادة تفعيــل دور فرق جتميع 
الســالح ألن هذا الوضع اخلطير 
بدأ يطفو من جديد على السطح، 
وبحاجة إلــى احلزم واملتابعة من 

قبلكم لردع هؤالء املخالفني. 
وليس من باب التملق اإلشادة 
بالوزيــر اخلالد، وإمنــا من باب 
اإلصالح واإلجناز الذي أثبته خالل 
عمله، حيث ينطبــق عليه القول 
«الرجل املناسب في املكان املناسب»، 
ونحن بحاجة ماسة إلى أمثاله من 
الوزراء الذين يشــعرون مبعاناة 
املواطنــني واملقيمني ويســعون 
جاهدين لتســخير كل اإلمكانات 
حلل مشــاكلهم، لذلك أطلق عليه 
الشعب»، ويستاهل  لقب «حبيب 
ذلك اللقــب، فهنيئا له محبة وود 

هذا الشعب الكرمي والوفي.
وكثر اهللا مــن أمثالك خلدمة 

الكويت وشعبها.

العالي منخفضــا، واملنخفض 
عاليا.. سبحانه وتعالى.

٭«الوقفة اخلامسة»: سواء 
كانت حــوادث األيام حزينة أو 
مفرحة فعلينــا التوجه إلى اهللا 
بقلوب راضية حتى نحظى مبعيته 
ســبحانه، لذلك أقول لك أخي 
القارئ «كن مع اهللا»، وســترى 
نور الرحمن ينير حياتك، ويزيل 
عنك عقبات الزمن وآالمه املوجعة.

وختاما أقول لك:
كن مع اهللا واجعله دوم غطاك

واطلب اهللا هو ترى من ينفعك
هو يزيل الضيق ال منه دهاك

املآسي يدفعك والبشر بني 
رحمة اهللا تنقذك من الهالك

وعن غثى الدنيا ترا هي ترفعك
وال يغرك وقفة العالم معاك

ما تشوف اخلير اال اهللا معك
وال يغرك صفقة كفوف وراك

لو تزل بيوم.. كل يصفعك
جابهم شي ملكته في يداك

ولو تردى احلظ محد يبلعك
اعتبر، فكر، وشف هذا وذاك

واعلم ان اهللا يشوف ويسمعك
عالم خيرك وعالم في خطاك 

وشايف قلبك، وضجة مدمعك

تتــم على قدم وســاق، إضافة إلى 
الشــعرية والصالونات  األمسيات 
األدبية واملسابقات األدبية والثقافية.
وأبشــركم بأن جلــان التنظيم 
والتنســيق ســتنظر في كثير من 
الشــروط التي تضمن ســير هذه 
املواطنني  االحتفاالت مبا يرضــي 
واملقيمــني والوافديــن من اخلارج 
إلينا في هذا الشهر الوطني املتميز 

بكل أيامه.
وعليه بودي أن أذكر القراء األعزاء 
بأن انطــالق فعاليات «مهرجان هال 
فبراير» بدأت احتفاالته في ٦ ديسمبر 
عام ١٩٩٩ برئاسة أحمد املشاري رئيس 

الدور، وكان موجودا  القيام بهذا 
الضباط  الضبــاط وصــف  مع 
واألفراد، كما فتح أبوابه واستمع 
جيدا للمواطنني مع التوجيه الدائم 
لرجال األمن في كل مناسبة مبراعاة 
أهل الكويت وعدم التعسف معهم.

ونظــرا لتميزه وحرصه على 
العمــل اجلاد كان تكليفه من قبل 
مجلس الــوزراء مبلف التركيبة 
لوائها لضبط  الســكانية وحمل 
آليــة العمل لســوق العمل وفق 
التخصصات واملؤهالت العلمية. 

أخيرا نتمنى مــن «بو خالد» 

أعراقنا ومشاربنا، بشر ضعفاء 
يجمعنا مصير واحد وأصل واحد 
وهو «التراب».. فلنرحم بعضنا 
بعضا، فهذه األحداث تأتي حتى 
تقول لنــا أزيلوا خبث النفوس 

وتطهروا من رجس الشيطان.

٭«الوقفــة الرابعة»: ونحن 
نشاهد كارثة الزالزل والهزات، 
نعود إلى النفس ونقف طويال، 

ونتفكر.. ونتفكر..
ونصل إلى حقيقة ثابتة وهي 
أن اهللا القاهــر قادر على تغيير 

«مالمح» األرض بلمح البصر!
فهو قــادر على إخفاء أرض 
وبشــر.. وإحياء أرض وبشر.. 
فاألمر منه وله، والكون يجري 

بأمره.
فما أعظــم قدرتــه وقوته 
وسلطانه.. وما أضعفنا معاشر 
البشر! فهو سبحانه قد يجعل 

واحلمد هللا بشــكل تدريجي خالل 
السنتني املاضيتني، وهذه دعوة مني 
لألشــقاء اخلليجيني والعرب ولكل 
محبي الكويت، بأن يزوروا الكويت 
ويحتفلوا معنا على أرضها في هذا 

الشهر.
كمــا بلغتني بعــض املعلومات 
من األصدقاء في الوســط اإلعالمي 
والصحافي القريبني من احلدث بأن 
إلى  املعلنة  املعلنة وغير  التجهيزات 
الترفيهية  اآلن ستتضمن األنشطة 
النقديــة  واملســابقات واجلوائــز 
والعينية، وأيضا اســتعدادات في 
املسارح الكويتية للعروض املسرحية 

مميزة ألي حكومة يكون عضوا 
فيها، فهو رجل دولة وصاحب قرار 
ونحن بحاجة إلى هذه النوعية من 

الوزراء املميزين بأعمالهم.
ومن إجنــازات هــذا الوزير 
حرصه علــى تطبيق فكرة قبول 
الطلبة الضباط عن طريق القرعة 
لتحقيق العدالة بني املتقدمني وقطع 
الطريق على الواسطة التي نخرت 
جسد املجتمع الكويتي، كذلك نزوله 
الى امليدان لإلشراف على حمالت 
مخالفي اإلقامة في مختلف املناطق 
الســكنية ولم مينعه املنصب من 

هي:
٭ أن قوة اهللا فوق كل قوة.
أمام  البشــر ضعفاء  أن  ٭ 

املهيمن العظيم.
٭ أن الــدول املتقدمة علميا 
تقف عاجزة أمام معرفة توقيت 

الزالزل.
٭ أن الناس مهما بلغوا من 
العلم فهم أمام علم اهللا صاغرون.
إلى  البشر يحتاجون  أن  ٭ 
بعــض التنبيهات الربانية حتى 
يراجعوا أنفسهم وصنيع أيديهم.

٭«الوقفة الثالثة»: حني حتل 
«الكارثة» فهي ال متيز بني غني 
وفقيــر، وبني كبيــر وصغير، 
وبني صاحب ســلطة وإنسان 
من البسطاء، فهي حتل وجتتث 

اجلميع دون متييز!
لذلك علينا أخذ الدرس، وأن 
نعي جيدا أننا جميعنا، ومبختلف 

انطلقت أجواء االحتفاالت باألعياد 
الوطنية، وبدأت الكثير من الفعاليات 
والنشــاطات في املراكز وامللتقيات 
االجتماعية والتجمعات، وبدت مظاهر 
البهجة والفرحة واضحة في األسواق 

واملوالت املوجودة في البالد.
ويزدان فبراير في مظاهره بزيادة 
في عدد الزائرين للكويت من الدول 
اخلليجية الشقيقة، حيث جوها الوطني 
ومناخها الربيعي، وستتضمن أمسيات 
هذا العام جوانــب ترفيهية وفنية، 
وميثل شهر فبراير بهجة في نفوس 
جميع الكويتيني، وفي هذا الشهر يعبر 
املواطنون عن احتفالهم بتزيني املنازل 
وبعض الســيارات اخلاصة بأعالم 
الكويت ومداخل املناطق والشوارع 
والطرق الرئيســية على التقاطعات 
املرورية، وتلك أجواء وطنية بامتياز.

وقبل أيام وخالل زيارتي ألسواق 
«املباركية»،  تراثية كويتية ومنهــا 
وجدت األجــواء رائعة مــع املزيد 
من االســتعدادات حلني حلول يوم 
األعيــاد الوطنية، خصوصا بعد أن 
حرمنا خالل فترة اجلائحة من هذه 
االستعدادات لألعياد الوطنية، وعدنا 

بعد اســتقالة احلكومة وعمل 
دام أكثــر من ٣ أشــهر كتجربة 
لعمل الــوزراء اجلدد منهم ومن 
أعيد توزيرهم ســابقا أصبح من 
باب اإلنصاف أن نقيم عمل البعض 
منهم، ومن لهم اتصال مباشــر 
مع املواطنني، فهناك من كانت له 
بصمات واضحة رغم قصر املدة.

نتحدث اليوم عن النائب االول 
الــوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الداخلية والدفاع باإلنابة الشــيخ 
طالل اخلالد، هذا الوزير الذي حصل 
على تأييد وقبول شعبي كبيرين من 
قبل املواطنني لدوره الفعال وتواجده 
دائما في قلب احلدث وجهوده في 
آفة املخدرات، حيث كان  مكافحة 
له الدور الكبير في ضرب أوكار 
جتارها من خالل إفشال مخططاتهم 
في تهريب وإدخال هذه السموم، 
الشعب  أبناء  والعمل على حماية 
من هذه اآلفــة اخلطيرة، ومهما 
تكلمنا فلن نوفي هذا اإلنســان 
حقه، استمرار هذا الوزير امليداني 
في احلكومة املقبلة يعتبر إضافة 

عاش العالم حالة من الذهول 
واخلــوف، وحالة من التعاطف 
الزلزال  واألســى خالل وقوع 
املدمر الذي حل بسورية وتركيا، 
والــذي راح ضحيته آالف من 
القتلى واجلرحى، وما زالت آثاره 
وارتداداته قائمــة، وهذا حدث 
عظيم ال منلك معه اال الدعاء هللا 
والرضا بقضاء اهللا، ومن قلب 
يعتصر أملا نعزي أسر الضحايا 
وندعو لألموات بالرحمة واملغفرة 

وللجرحى بالشفاء العاجل. 
وتعالوا معــي أخوتي القراء 
األعزاء لنتوقــف قليال وقفات 
بها شيء من التفكر والتساؤل:

«الوقفة األولى»: 
هذه األحــداث العاصفة من 
زالزل وهزات وغيرها أال تفيق 

معها القلوب وتنتبه حلالها؟
فمتى يرجع الظالم عن ظلمه؟
املتجاوز عن  ومتى يرجــع 

جتاوزاته؟
ومتى يصحو القلب املريض 
بامللذات واملعاصي.. ذاك  الراتع 
القلب الذي ظن أن احلياة دائمة 

وأن له اخللود!
ومتى يستقيم الناس ويكفون 
عن التمايز والتعالي والفساد..؟!

الثانية»: بال شك  ٭«الوقفة 
أن وراء الزالزل رسائل عظيمة 
للبشرية، ولعل أبرز تلك الرسائل 
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