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لجنة تطبيق الشريعة تعمل بصمت من أجل تكييف جميع القوانين لتطابق أحكام الشريعة اإلسالمية 

عبدالرحمن الدعيج لـ «األنباء»: الخطاب السامي المس شغاف 
الضمائر الحية وصاحب السمو صمام األمان للشعب عند الشدائد

محمد راتب

أكد رجل األعمال عبدالرحمن عبدالعزيز الدعيج أن خطاب صاحب السـمو األمير الشيـخ 

صباح األحمد، حمل بيـن ســطوره وكلمـاته السـمحاء إنذارا للعـابثـني بالوحدة الوطنية 

واألسس الدسـتورية، وللمفرطني في اسـتخدام احلريات، الفتا إلى أن الشعب الكويتي كان 

على موعد مع أميره لسماع النطق السامي الذي يحتوي على العالج الناجع واحلاسم ملا يعتلج 

في النفوس، وذلك بعد أن شـعر بأن الكيل قد طفـح بسـبب البعض الذين جتاوزوا حدودهم 

في تفتيت الوحدة الوطـنية من خـالل انتقاد القبائل وتقسيم املجتمع الكويتي إلى حضر 

وبدو وسنة وشيعة.

ودعا الدعيج من خالل لقائه مع «األنباء» إلى ضرورة ترشيد احلريات من قبل احلكومة، 

وأن تضرب على يد املفسدين للتعايش السلمي بني الكويتيني بقوة وحزم وبصورة علنية 

أمام اآلخرين ردعا لكل من تسـول له نفسه االبتعاد عن األصول واألعراف التي عهدها 

املجتمع الكويتي... فإلى التفاصيل:

مـن الممكـن التعويـل علـى خطـاب صاحـب السـمو علـى أنـه عهد 
جديـد فـي الممارسـة الديموقراطيـة والتعـاون بيـن المجلـس والحكومة

لـن نأسـف علـى تأديـب أي عابـث أيـًا كان.. بـل سـنبارك أي إجـراء يتخـذ ضـده ليتعـظ اآلخـرون
رفعة وتقدم وعدل ومساواة، وأن أي مساس 
مبقدرات الوطن سوف يؤثر على اجلميع ولن 

يكون هناك رابح أو خاسر.
وعلى جانب احلريات، أسف سموه حفظه 
اهللا ملا أبداه البعض من خلط لألمور وجتاوزات 
لألعراف بالتجريح مـــن قبل مواطنني ألخوة 
لهم دون وازع من ديـــن أو ضمير، قد يؤدي 
ذلك إلى الفوضى واإلنفالت ونتائج لن ترضي 
احلاكم وال احملكوم، وذلك من أجل كسب فوائد 

سياسية رخيصة. 
عهد جديد للديموقراطية

ــون مبثابة  ــذا اخلطاب أن يك ــف ميكن له كي
ــلطتني التشريعية والتنفيذية  خارطة طريق للس

في النهوض مبصالح الوطن؟
هذا األمر يعود للحكومة، والتي ســـمعت 
وقرأت خطاب صاحب الســـمو األمير، ويجب 
أن يكون لديها الدافع القوي جدا للتصرف مبا 
يريده سموه حفظه اهللا، وأن تشمر عن سواعد 
اجلد فاخلطاب ميكن التعويل عليه كبداية عهد 
جديد في املمارسة الدميوقراطية وفي التعاون 
بني الســـلطتني اللتني نأمل أن تلتزما بخطاب 
سموه حرفيا، وأن يوفقهما اهللا ملا فيه مصلحة 

الوطن واملواطن.
موجة حزم

في اخلتام، ما الذي تتوقعه بعد خطاب صاحب 
السمو األمير؟

هذا اخلطاب هو األول من نوعه في توجيه 
إنذار من قبل سموه للمشـــاغبني والعابثني، 
وأتوقع أن يكون وراء هذا اإلنذار موجة كبيرة 
من العمل اجلماعي املثمر الذي يؤدي إلى اصالح 
ما أفســـده فتح باب احلريات على مصراعيه 

فهمه بعض ضعاف النفوس خطأ.

إلى الكويت أوال ثم إلى أنفسهم، أزعجنا ذلك 
كثيرا، وأصبحنا نتطلـــع إلى أن يكون هناك 

عالج ناجع وحاسم.
ترشيد الحريات

ذكرت لنا بأن هناك متاديا واضحا في قضية 
احلريات وصار هناك فلتان، برأيك، ما اآللية التي 

ترشد هذه احلريات وجتنبها اإلفراط؟
أقترح على احلكومة عند وجود من يتكلم 
بعيدا عن نطاق األصول والعرف، بأن تضرب 
على يده بقوة وحزم وال تتركه فيتشجع غيره، 
كما أرجو منها أن تطبق بعض األحكام الشديدة 
جدا، والتي يفترض أن تطبق أمام اجلمهور ردعا 
للمفسدين ولكي يحذر الناس من أمثالهم، وإال 
ستمتلئ السجون الكويتية إذا لم يتم ذلك، وأنا 
متأكد أن جميع أهل الكويت يريدون احلزم من 
احلكومة في تنفيـــذ كل ما يصدر من القضاء 
الكويتي العادل، فاهللا تعالى يقول: (ولكم في 
القصاص حياة يا أولـــي األلباب)، عندها لن 

يجرؤ أحد على تعدي حدوده. 
محاور مفصلية

عم عبدالرحمن بعد أن سمعت خطاب صاحب 
ــة، فهل لك أن  ــر وكلك آذان صاغي ــمو األمي الس
توجز لنا احملور األساسي الذي دار عليه اخلطاب 

من وجهة نظرك؟
 إن ســـمو األمير حفظه اهللا قد شـــمل في 
خطابه جميع مواضيع الوحدة الوطنية، وقد 
قرأت بني ســـطور هذا النطق السامي حتذيرا 
ألولي األلباب بأن ســـموه لن يتهاون مع من 
تسول له نفسه بتمزيق الوحدة الوطنية بل 
وحتى املساس بها، كما أكد سموه حفظه اهللا 
بأن التمسك بالوحدة الوطنية والتي يدعو لها 
ديننا احلنيف سيقود البالد إلى ما تتمناه من 

من اإلشـــارة إلى أن لدينا جلنة تطبيق أحكام 
الشريعة اإلسالمية، والتي تعمل بصمت وهدوء 
وحتاول أن تكيف جميـــع القوانني املوجودة 
مع الشـــريعة، علما أن الدستور الكويتي في 
مادته الثانية تضمن بأن الشريعة اإلسالمية 
مصدر أساسي للتشريع، وقد وجدت اللجنة 
أن الكثير من القوانني ال تتعارض مع الشريعة 

السمحاء. 
ــتيعاب املواطنني عموما  ــف لنا اس كيف تص

للخطاب السامي؟
أعتقد أن املواطن اســـتوعب كلمات أميره 
املفدى، وأحس بأن بني السطور تنبيها ملن تسول 
له نفسه بالتالعب بالوحدة الوطنية، وإنذارا 
بأن الكيل قد طفح، آمال أن يؤدي النصح إلى 
االنضباط، وإال فقد أعذر من أنذر، وال يلومن 

أحد إال نفسه.
وبعد أن رأينا بعض األشخاص يسيئون 

منذ مئات السنني. وأهل الكويت الذين تعايشوا 
مع أسرة آل الصباح وأحبوها وبايعوها على 
احلكم وكانوا عندما يلتقوا بأميرهم يلتزمون 
مببدأ املشورة واحلكمة ومن ثم يتركون أمور 
قيادة الســـفينة لربانها، أنه ليحزنهم اليوم 
ما يفعله البعض من تدخل في أمور ليســـت 

من شأنهم.
الدستور والشريعة

ــمو األمير إلى  ــف تقرأ نظرة صاحب الس كي
ــتور، وهل يفهم من خطابه عدم  ــك بالدس التمس

املساس بالدستور أو تعديله؟
حرص صاحب السمو األمير على الدستور 
والدميوقراطيـــة كما دأب حـــكام الكويت منذ 
االستقالل، وشعب الكويت عاش حتت مظلة 
هـــذا النهج في منتهى الروعة ودون أن يكون 
لديهم الرغبة في تبديله أو تعديله، ولكن البد 

ــية احملتقنة خلطاب من  ــي هذه الفترة السياس ف
ــذا اخلطاب ما  ــر، فهل المس ه ــمو األمي قبل س

يصبون إليه؟
طبعا، فأنا شخصيا اقتنعت بالكالم املوزون 
من قبل صاحب الســـمو، فمن غير املعقول أن 
يظهر صاحب السمو وبشـــكل مفاجئ ليهدد 
العابثني بالدميوقراطية والوحدة الوطنية وهو 
عميد الديبلوماسية العاملية احملنك، ولكنه قام 
بإنذارهم فقد كان نطقه السامي منطقيا وسمحا، 
وشامال مستعرضا ألوجاع الوطن واملواطن، 
بل شعرنا بأن صاحب السمو األمير على علم 
ودراية تامة بجميع ما أصيب به املجتمع، فقد 
سبر سموه أغوار ما يجول في النفوس من ألم 
وحســـرة ملا وصلت إليه الشحناء بني أطياف 
املجتمع، وما ظهر من تناحر وتفاخر باأللقاب 
واألنساب ممن جنحوا جانبا عن الطريق القومي، 
وتركوا دميوقراطيتهم وتعايشهم السلمي خلف 

ظهورهم.
مظاهر دخيلة

ــي خطابه إلى  ــمو األمير دعا ف ــب الس صاح
التمسك بزمام الوحدة الوطنية، برأيك ما املظاهر 
ــدة؟ وكيف ميكن وضع  ــة على هذه الوح الدخيل

سد منيع للحفاظ على الوحدة الوطنية؟
احلقيقة أننا لم نألـــف أن تقوم فئات من 
الشعب وتعترض على احلكم أو سياسة احلاكم، 
ولم نعتد أن نرى من ينتقد الطوائف أو القبائل 
بصورة علنية، وإمنا اعتدنا في املجتمع الكويتي 
أن نتعايش مع بعضنا البعض دون أن نفكر 
بقبيلة فـــالن أو مذهبـــه أو طائفته أو لونه، 
وكان حكمنـــا على الشـــخص ينبع من خالل 
انضباطيته وسلوكه ودوره في خدمة وطنه. 
وعلى العموم، فإن معظم أهل الكويت جاءوا 
من قبائل عربية وأطياف استوطنت الكويت 

ــمو  ــاد املواطنون من صاحب الس بداية، اعت
ــم معينة أو  األمير أن يلقي خطاباته خالل مواس
مناسبات محددة، فكيف تقرأ تزامن خطاب سموه 

مع الظروف السياسية احملتقنة في البالد؟
بالفعل، لقد عودنا صاحب السمو أن تكون 
خطاباته في العشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك أو في بعض املناسبات األخرى، ولكن 
بسبب ما شهدته البالد في الفترة األخيرة من 
ممارسات ســـيئة من قبل البعض فقد ارتأى 
سموه أهمية توجيه مثل هذا اخلطاب في هذا 
الوقت بالتحديد، فهو صمام األمان الذي يلجأ له 
الشعب عند الشدائد، فالكل إذن كان يترقب بعد 
أن أعلنت وسائل األعالم مبوعد خطاب سموه، 
وفي مســـاء يوم الثالثاء ٢٩ ديسمبر، (موعد 
إلقاء اخلطاب) خلت شـــوارع الكويت وخفت 
حركة املرور، وكان غالبية املواطنني قد لزموا 
أماكنهم أمام أجهزة التلفاز بانتظار ما سوف 
يدلي به أميرهم وقائـــد نهضتهم حفظه اهللا 
ردا على األحداث والفنت املؤسفة التي عصفت 
بالبالد خالل األسابيع املاضية، والتي لم تشهد 

لها الساحة الكويتية مثيال من قبل.
وفي متام الســـاعة السادسة مساء صمت 
اجلميع وكأن على رؤوسهم الطير، يترقبون 
ما يهدئ النفوس ويدحر الشرور واحملن التي 
قد تستفحل إذا ترك لها املجال، حيث بات من 
الضروري اتخاذ عمل يلجم األفواه واألصوات 
النشاز، لينعم املواطن واملقيم ويطمئن على 
نفسه وعلى مستقبل أبنائه في منأى عن النعرات 
الطائفية والقبلية البغيضة، والتي تنمي رياح 
الفرقة والتناحر كما حصل خالل األيام املاضية 

من أهواء ومشاغبات وفنت مضى عهدها.
أوجاع المواطن

ــي أن جميع املواطنني كانوا يتأهبون  ذكرت ل

عبدالرحمن الدعيج متحدثا للزميل محمد راتب

م.طالل القحطاني يتوسط صالح العسعوسي وم.بسام الشمري

عبدالرحمن الدعيج

جمعية النوري تشارك في إغاثة
المتضررين من حرب اليمن

٧٩ ألف دينار مساعدات قدمتها
 «تراث الجهراء» لـ ٥٠٠ أسرة

للغاية، حيث تزايدت أعداد األسر 
النازحــــة بصــــورة يوميــــة، مما 
أدى الــــى نزوح حوالــــي ١٠٠٠٠٠ 
فــــي أوضاع   أســــرة يعيشــــون 
 قاسية وبيئة تفتقر ألبسط مقومات 
احلياة، ممــــا يعرضهم لألمراض 
واألوبئة. وصرح البدر بأن اجلمعية 
ســــتعمل جاهدة مــــع غيرها من 
العاملية على استهداف  املنظمات 
٢٥٠٠ أســــرة لتوفير مستلزمات 
احلياة الضروريــــة وإيوائهم في 
أماكن  آمنــــة بعيدا عــــن  مناطق 
املباشــــرة،  العمليــــات احلربية 
ويأتي ذلك مــــن حرص اجلمعية 
على مساعدة األشقاء وتلبية النداء 
العاجل ملد يد العون واملســــاعدة 
لهذه األسر املنكوبة مبا جتود به 
نفوس اخليرين من غذاء وكساء 
وتوفير املأوى والدواء، خاصة ان 
معاناتهم قد تضاعفت خالل األشهر 

املاضية.

ليلى الشافعي
أكد رئيس جلنة الزكاة في جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي ـ فرع اجلهراء ـ علي املطيري عناية ديننا 
احلنيف بأشكال العطاء واإلنفاق في املجتمع، وذلك 
لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي وهي سبب لرحمة 
اهللا كما قال تعالى: (ورحمتي وســــعت كل شــــيء 
فســــأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة)، مشــــيدا 
بأهل الكويت في رفع معاناة كثير من فقراء املسلمني، 
ومبينــــا دور جلنة الزكاة في توطــــني الزكاة داخل 
هذا البلد الطيــــب. وبني املطيري في إحصائية دور 
اللجنة في مساعدة الفقراء من خالل مشروع إعانة 
األسر املتعففة، حيث ساعدت بفضل من اهللا أكثر من 
٥٠٠ أسرة متعففة ومن هم من ذوي احلاجة، وذلك 
منذ شهر سبتمبر وحتى ديســــمبر من عام ٢٠٠٩، 
مشيرا الى حجم املساعدات املالية لهذه األسر التي 
بلغت ٧٩٫٣١٥ ألف دينار وتنوع توزيعها بني األسر 

املســــتحقة والتي نال النصيب األكبر منها ضعاف 
الدخل الذين بلغ عددهم ٤٤٧ حالة ثم األرامل وبلغت 
احلاالت فيها ٥٢ أرملــــة، الفتا إلى حديث النبي ژ 
«الساعي على األرملة واملسكني كاملجاهد في سبيل 
اهللا» وأشــــار املطيري الى فئات األيتام الذين بلغوا 
٣٩ يتيما، حيــــث قامت اللجنة بتوزيع مبلغ ٦٫٣٠٠ 

دينار عليهم شملت أسرهم. 
وأشار املطيري الى حاالت الزواج واحلاالت الطبية 
واملدينني واملطلقات واملهجورات، وأكد انها كانت ضمن 
الفئات املسجلة في كشوفات اللجنة وشملتها هذه 
املساعدات أيضا. وختم املطيري تصريحه بأن جلنة 
الزكاة مازالت تفتح باب التبرعات يوميا الستقبال 
الزكاة وتوزيعها على األســــر احملتاجة في محافظة 
اجلهراء والتي هي في أمس احلاجة لها، مذكرا بقول 
اهللا ســــبحانه وتعالى (وما أنفقتم من شــــيء فهو 

يخلفه وهو خير الرازقني).

ليلى الشافعي
أعلن مدير عام جمعية الشيخ 
عبداهللا النوري اخليرية خالد البدر 
عن ان اجلمعية شاركت في إرسال 
املساعدات الفورية لتخفيف املعاناة 
عن النازحني واملتضررين في حرب 
صعدة باليمن، وذلك في إطار اهتمام 
اجلمعية بالعمل اإلنساني وتقدمي 
العون اإلغاثي العاجل في مثل هذه 

الظروف اإلنسانية القاسية.
وأكــــد البــــدر ان اجلمعية قد 
ســــارعت كغيرها مــــن املنظمات 
الدولية ملد يد العون إلخوانهم في 
صعدة من الذين تقطعت بهم السبل 
ويعيشون في العراء بال مأوى أو 
طعام أو شراب في ظروف غاية في 

الصعوبة واملعاناة القاسية.
وقال البدر ان اجلمعية قامت 
بجمــــع املعلومات عــــن النازحني 
فــــي  أو  باملخيمــــات  املقيمــــني 
 أطراف مدينة صعــــدة وذلك من 

خالل التقارير الواردة إليها ملد يد 
 العون اليهم وارسال وسائل اإلغاثة 
ملســــاعدتهم على حتمل مشــــاق 
احلياة القاســــية التي يعيشونها 
بسبب العمليات احلربية املستمرة 
منذ بداية شهر أغسطس ٢٠٠٩م، 
 والذي نتج عنه واقع إنساني صعب 

خالد البدر

القحطاني استقبل العسعوسي والشمري

«المهندسين» تدعم مشروع «فهرس المختصين»
 اإللكتروني لجائزة سالم العلي للمعلوماتية

اتفقت جمعية املهندســـني وجائزة سمو الشيخ 
ســـالم العلي للمعلوماتية على طرح مبادرة اتفاقية 
للتعاون بني اجلمعية ومشروع الدليل الرقمي «فهرس 
املختصـــني» الذي أطلقته اجلائـــزة، جاء ذلك خالل 
اســـتقبال رئيس اجلمعية م.طالل القحطاني عضو 
مجلس االمناء في اجلائزة صالح العسعوسي، ومنسق 
فريق فهرس املختصني باجلائزة م.بسام الشمري في 

مقر اجلمعية مساء امس االول.
وقـــدم وفد اجلائزة نبذة عن املشـــروع وأهميته 
في توفير قاعدة بيانات للمتخصصني متتاز بالدقة 
والتصميم الفريد من نوعه من حيث التصنيف والبنية 
والشمول وسهولة البحث عن املختصني، كما يوفر 

الفهرس خدمات التصفح والبحث واالدراج.
ومن جانبه، اكد القحطاني اســـتعداد املهندسني 
الكويتيني للمساهمة في هذا املشروع البناء واملبادرة 
القيمة من قبل جائزة ســـمو الشـــيخ ســـالم العلي 
للمعلوماتية، مضيفا ان اجلمعية وفي اطار الشراكة 
مع مختلف الفعاليات االجتماعية، فإنها ستقوم بدعم 
«فهـــرس املختصني» وتوفير قاعـــدة البيانات التي 
يحتاج اليها حول املهندسني ومن مختلف التخصصات 
الهندسية، مشيرا الى عدم ممانعة اجلمعية في توفير 

رابط الكتروني خاص مع «فهرس املختصني».
وأضاف رئيس «املهندســـني»: ان املشروع طموح 
وواسع، ويعكس الرؤية التنموية املهمة التي تسعى 

اجلائزة الى تنفيذها من خالل التواصل والتعاون مع 
جمعيات ومؤسسات النفع العام في الكويت، باالضافة 
الى اهداف اجلائزة التي باتت معلما الكترونيا مهما 

على خارطة املعلوماتية العربية.
وفي ختـــام اللقاء اتفق اجلانبان على اســـتمرار 
التنسيق فيما بينهما وبحث مبادرة اتفاقية للتعاون 
بـــني اجلمعية واجلائزة، وحضر اللقاء من اجلمعية 
م.اسماء العتيق وم.حمود الزعبي ممثل اجلمعية لدى 
اجلائزة الذي أبدى من جهته اســـتعداد فريق عمله 
فـــي اجلمعية لدعم هذا التوجه وجتســـيد التعاون 
على ارض الواقع، مشـــيرا الى التعاون السابق بني 

املهندسني واجلائزة.

(محمد ماهر)


