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أكد في ديوانه بمنطقة الصليبخات تبني مطالب أبناء الدائرة الثالثةخالل ندوة »خطاب العمل السياسي بين الهوية والتدبير« بديوان »حدس«

الصانع: تجربة العمل اإلسالمي السياسي حديثة نسبيًا 
وبعض التيارات منعت من الوصول لسدة صنع القرار

الشحومي: سأتقدم بكتاب لرئيس الوزراء 
لمعالجة موقع مضخة مياه الصليبخات

حمد العنزي
اكد الناشط السياسي واملرشح السابق ملجلس 
االمة عن الدائرة الثانية احملامي سعود الشحومي 
انه سيتبنى جميع القضايا واملشاكل الداخلية 
العالقة التي تهم ابناء املنطقة والدائرة بشكل 
عام واملناطق احمليطة بها، مش����يرا الى ان هذا 
االمر التزام قطعه على نفسه وسيظل متمسكا 
به وحريصا عليه الى ح����ن القضاء على اي 
معضلة تواجه اهالي الدائرة الثانية وسيظل 
يدافع عن حقوق الش����عب واملواطنن وكرامة 
االمة والذود عن املقدرات الوطنية واالستبسال 
لتراب الوطن الطاهر الذي طاملا قدم لنا الكثير 
وينبغي علينا اليوم ان نرد ولو جزء بسيط 
من خالل مش����اركتنا في ال����ذود عن مصاحله 

ومقدراته وحقوقه املكتس����بة، الفتا الى ان هذا قس����م التزمنا 
به مس����بقا وادلينا به ولن نحيد عنه اب����دا مهما كلفنا ذلك من 
تضحيات في بذل الغالي والنفيس وهذه قناعة وامانة ارتضينا 
ان نحملها مبس����اعدة ومشاركة اخليرين واملصلحن من اهالي 

الدائرة الثانية.
حديث الشحومي جاء خالل الندوة اجلماهيرية التي اقامها 
في ديوانه مس����اء اول من امس في منطقة الصليبخات تطرق 
خاللها البرز املشاكل والقضايا املهمة العالقة التي تواجه املنطقة 
وكيفية حلها وتأتي في مقدمتها مضخة املياه، واملس����توصف 
الصحي الذي سيغلق، ومصفاة الدوحة، وممشى الصليبخات، 
والواجهة البحرية، وغيرها من املشاكل االخرى التي تهم اهالي 

الدائرة.
وقال الشحومي في بداية حديثه مخاطبا احلضور من اهالي 
الدائ����رة الثانية ان جتمعنا اليوم لم يأت اال ملناقش����ة القضايا 
واملشاكل العالقة التي يواجهها سكان منطقة الصليبخات واملناطق 
االخرى القريبة منها وكيفية معاجلتها ووضع احللول السريعة 
للقضاء عليها، الفتا الى ان تلك املش����اكل والعراقيل تلمسناها 
عن قرب من املواطنن انفسهم وهذا االمر يحتم علينا ان نكون 
حازمن في ايجاد احللول الناجحة النها امانة كبيرة ملقاة علينا 

جميعا دون استثناء.
واوضح ان اولى املشاكل داخل منطقة الصليبخات هي مضخة 
املياه التي تأسس����ت منذ الستينيات القابعة على قلوب اهالي 
الدائرة واملناطق احمليطة بها والقريبة من مرتادي طريق الدوحة 
وغرناطة واجلهراء وغيرها. مشيرا الى ان هذه املضخة وموقعها 
غير املناسب أصبحت تهدد حياة واستقرار املواطنن كل يوم من 
خالل ما نشاهده ونسمعه يوميا من حوادث قاتلة ازهقت فيها 
ارواح ن����اس ابرياء ال حول لهم وال قوة بفعل التناكر اخلارجة 
من املضخة للش����ارع العام التي تسببت في كثير من احلوادث 
املميتة، مستغربا ان هذا االمر يحصل امام اعن جميع املسؤولن 
بالدولة الذين لم يحركوا س����اكنا في القضاء على تلك املشكلة 
من خالل ايجاد مكان بديل بعيد عن املوقع احلالي ولكن لالسف 

بقي احلال على ما هو عليه دون حراك منذ الستينيات.
واض����اف الش����حومي ان الوزير املخت����ص باحلكومة عليه 
مس����ؤوليات كبيرة اجتاه تلك املش����كلة وايجاد حل لها اال انه 

جتاهل رغبات املواطنن ولم يقدر حجم املعاناة 
التي تواجههم يوميا، مشيرا الى ان احلكومة 
مع االس����ف عودتنا أال جند منها آذانا صاغية 
وعدم سماع صوت املواطن البسيط، الفتا الى 
اننا في الوقت احلالي نتكلم عن قضية حساسة 
وانسانية بالدرجة االولى ال تتعلق بالقروض 
او اسقاط الفوائد وغيرها من املشاكل االخرى 
فنحن ال نريد »اي منة من احلكومة« ونتكلم عن 
قضية انسانية وكل اهالي الصليبخات واملناطق 
االخرى املجاورة يعانون من هذه املشكلة التي 

اصبحت تهدد حياة املواطنن.
وشدد على ان املصيبة والكارثة احلقيقية هي 
عدم حترك وزارة الكهرباء واملاء واعضاء املجلس 
البلدي واالمة التخاذ موقف موحد وحازم حلل 
املشكلة لكن مع االسف كانوا يتجاهلون منذ السنوات املاضية 
هذه االزمة، موضحا انه تبن����ى مع مجموعة من اهالي الدائرة 
احلريصن عل����ى ازالة تلك املضخة ايجاد احللول اجلذرية لها 
باملشاركة مع املسؤولن في صنع القرار لرفع املعاناة عن اهالي 

الصليبخات واملناطق احمليطة.
وتطرق الش����حومي الى ابعد من ذل����ك حيث ذكر املخالفات 
اجلس����ام لتلك املضخة والتجاوزات التي يق����وم بها العابثون 
مبقدرات البلد ومصاحله، حيث مت فتح مقصف داخل املضخة 
حتول بقدرة قادر الى بقالة على شارع رئيسي بعد ذلك حتول 
لسوبرماركت يبيع حتى »املعجنات« غير الصحية، الفتا الى ان 
ما يباع بهذا املكان يعد جتاوزا وضربا بالقوانن عرض احلائط، 
حيث مت قفل املقصف وفتحه عدة مرات لكنه اليزال على حاله 

دون حسيب وال رقيب وامام اعن املسؤولن.
واضاف: انا عاهدت منذ دخولي للمنطقة ان اس����توعب كل 
مش����اكلها التي تعج بالكثير مثل مضخة املياه، واملستوصف 
الذي سيغلق وس����يفتح مكانه عمارتان للمؤجرين، باالضافة 
للممشى، ومصفاة الدوحة، والواجهة البحرية، وغيرها.. التي 

لم يستشعر اي عضو من مجلس االمة او احلكومة بها.
واكد الش����حومي انه س����يعمل على اولى خطوات االصالح 
واملعاجلة حيث سيبدأ بأول مرحلة بتقدمي كتاب لرئيس مجلس 
الوزراء وسأشرح له قضية مضخة مياه الصليبخات ومخاطرها 
اليومية املتكررة التي خلفت الضحايا من االبرياء وس����أطلب 
منه ضرورة تبني تلك الكارثة، مش����يرا الى انه سيعطي مهلة 
للحكومة الكويتية بعد ذلك مدتها شهر واحد فقط، وهذه تعد 
اخلط����وة االولى، موضحا انه خالل ه����ذا الوقت ان لم تتحرك 
احلكومة واعضاء مجلس االمة والوزير املختص املعني باملشكلة 

فسنذهب الى املالذ االخير وهو القضاء ليأخذ حقنا.
ومتنى في نهاية حديثه من االهالي إعانته على وضع احللول 
للقضايا واملشاكل واجتثاث اجلرثومة التي ارتفعت على اهالي 
منطقة الصليبخات واملناطق املجاورة، قائال: س����أجمع تواقيع 
اهالي الدائرة وس����أذهب بنفس����ي لدواوين املنطقة وكل بيت 
لتوكيلي بهذه القضية وغيرها من القضايا االخرى التي اصبحت 
قضية امة وليست الصليبخات وحسب. متعهدا امام اهلل وامام 

احلضور بتبني القضية بكل اخالص وامانة.

أسامة أبوالسعود
الع���ام للحركة  األم���ن  قال 
الدس���تورية )حدس( د.ناصر 
الصانع ان جتربة العمل اإلسالمي 
في مجال العمل السياسي تعتبر 
حديثة نسبيا اذا متت مقارنتها 
بالتيارات األخرى املوجودة في 
العربية واإلسالمية،  الس���احة 
الفتا الى أن اإلس���المين عندما 
العمل السياس���ي بدأ  اقتحموا 
التحدي فعليا أمام الهوية التي 
يطرحونها والفكر واملبادئ التي 
ينادون بها وأصبحت مقدرتهم 
على تبني نفس هذا الطرح من 
السياسي  العمل  موقع آخر في 

تصاب بتحديات أخرى.
وأوضح د.الصانع خالل ندوة 
العمل السياس���ي بن  »خطاب 
الهوية والتدبير« التي أقيمت في 
ديوانه أمس األول أن األمر ازداد 
صعوبة عندما بدأت تعرض على 
اإلس���المين فرص املشاركة في 
العمل احلكومي وبدأوا يدخلون 
الوزارات ويتولون وزارات كبرى 
مثل التعليم والكهرباء واألشغال 
العامة، الفتا الى أنه أصبح مطلوبا 
منهم أن يك���ون لهم أطروحات 
في مجاالت عدة كالصحة العامة 

والتنمية واإلسكان.
وأكد أنه ال شك في أن التجربة 
من املغرب الى اندونيسيا حسب 
الرقعة اجلغرافية فيها تنوع كبير 
وبها جتارب موفق���ة وناجحة 
وأيضا أخرى أصيبت باالخفاق 
النهاية قابلون  وهم بش���ر في 
الى  للصواب واخلطأ، مش���يرا 
أن بعض احلكومات عملت على 
استيعاب هذه التيارات وانضمت 
إليها في محاولة للسيطرة على 
التيار اإلس���المي حت���ى يبتعد 
الكثير من  عن العنف وجنحت 
الدول في هذه احملاوالت بل قبل 

اإلسالميون هذه املشاركات. 
وذك���ر د.الصان���ع أن هناك 
تيارات ذات مرجعية إس���المية 
حوص���رت حت���ى ال تتمكن من 
القرار  الوصول الى سدة صنع 
بل حتى أن بعضها حورب أثناء 

املمارسة السياسية هو اإلباحة اال 
إن ثبتت نصوص الشرع حظرا 

وما لم يرد ذلك فهو مباح. 
وقال العثماني ان املمارس���ة 
السياس���ية ه���ي مج���ال إباحة 
ومجال إذن عام يجتهد فيه املسلم 
ويبدع أي وس���ائل أو أي طرق 
ميكن أن يرفع به���ا الواقع لكن 
هذه القاعدة نستدل بها على أن 
مجال العاديات مميز عن املجال 
األول واألمر السياسي هو من أمر 
الدنيا.  وأش���ار الى أن اإلصالح 
منهج والسياس���ة منهج ويجب 
أن نقتدي مبنهج الرس���ول ژ، 
الفتا إلى أن هناك كوارث حدثت 
التاريخ بسبب عدم تقدير  عبر 
الدعاة ألمر ولم تأخذ بعن النتائج 
»اعتبار املقال«، مؤكدا أنه عندما 
يكون قرار من املمكن أن يؤدي 
الى فنت فيجب اال نتخذه حفاظا 
على السلم والوحدة، مستشهدا 
الرسول ژ عندما كان  مبوقف 
يؤدي الصالة في الكعبة وحولها 
األصنام ولم يهدمها حفاظا على 
األمن ومنعا للفتنة. وأكد أن الفعل 
السياسي هو فعل عام الغرض 
منه تدبير شؤون املجتمع وأن 
املسؤولية السياسية هي مسؤولية 
تدبير حياة وتنمية وإذا فشلنا 
في فهم هذا املنطق فسنفشل في 

جميع األمور التابعة لها.

البرملانية  العملية االنتخابي���ة 
وهناك بعض األنظمة السياسة في 
بعض الدول أعلنوا رسميا أنهم 
جنحوا في حتجيم اإلس���المين 
ويجب أن يش���كرنا الغرب على 

ذلك. 
ولفت ال���ى أن هناك جتارب 
أكثر حدة في التعامل مع التيار 
االسالمي ومنها محاولة إقصاء 
ومن���ع التي���ار م���ن أي فرصة 
للمشاركة في احلياة السياسية 
عن طريق محاربتهم في أرزاقهم 
وأعمالهم وصوال الى التحكم في 
مستقبل أبنائهم، مؤكدا أن هذه 
األمثل���ة حتدث اليوم في بعض 

الدول.
من جهته ق���ال األمن العام 
السابق حلزب العدالة والتنمية 
في املغرب د.سعدالدين العثماني 
هذا املوضوع يعتبر لب اإلصالح 
السياس���ي، الفتا الى أن شعب 
اإلصالح تتضافر في أي مجتمع 
من أجل التنمية ومنها اإلصالح 
التعليمي والتنموي والتعليمي 

والسياسي. 
وذكر د.العثمان أن األصل في 
العب���ادات التعبد أما األصل في 
العاديات هو احلكم واملقاصد وأن 
هناك بعض املسلمن يخلطون بن 
االجتاهن، مؤكدا أن األصل في 
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