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كلمات والدنا قائد اإلنسانية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، والتي وجهها أول من أمس إلى 
أهل الكويت كافة أثلجت صدور وقلوب الكثير من أهل 
الكويت واملقيمني على أرضها، حيث حذرت ونصحت 
وأعطت الكثير بني الســطور لكل من أراد أن يزعزع 
وحدة الكويت ويعبث بني صفوف شعبها.. وهي تتضمن 
رسالة للجميع أن نرتقي بالكويت وبشعبها وأن نوحد 

صفوفنا صفا واحدا، وفي ما يلي مقتطفات منها:
٭ لقد ســاءني وآملني في ظل ما تشهده املنطقة من 
أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي وتبادل اإلساءات واالتهامات التي 
يرفضها ديننا احلنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد 

أهل الكويت الكرام.
٭ نحمــد اهلل علــى أننا في دولة دســتور وقانون 
ومؤسســات تكفل للجميع حق اللجــوء للقضاء في 
مواجهة شبهات الفســاد أو التجاوز على املال العام 

وهو قضاء مشهود له.
٭ ونؤكد حرصنا الدائم على احلفاظ على األموال العامة 
والتزامنا بواجب حماية حرمتها، كما نؤكد كذلك أنه لن 
يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته.
٭ إن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، ينص 
دستورها على »أن الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية 
وهم متساوون لدى القانون في احلقوق والواجبات«.

٭ أدعو إخواني وأبنائي املواطنني إلى االنتباه إلى مصلحة 
وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا 
واحدا في وجه كل من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته.
٭ ندعو اجلميع إلى احلكمة والتروي وااللتزام بقيم 
وأخالق مجتمعنا الكويتي احلريص على عدم اإلساءة 
إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطالق األحكام دون 

دليل أو برهان.
٭ وإذ نؤكــد إمياننا الصادق بحرية الرأي والتعبير، 
فإن ذلك ال يعني أبدا أن نسمح مبا قد يهدد أمن البالد 
واســتقرارها والدخول في متاهــة الفوضى والعبث 
املدمر وهي جتربة مؤملة عاشها الشعب الكويتي وعانى 

مرارتها وقساوتها.
٭ أدعو إخواني املواطنني إلــى االنتباه إلى مصلحة 
وطننا وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا 
في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته واالبتعاد 
عن افتعال التجمعات التي قد تستغل في غير أهدافها 
وتقود إلى الفوضى وتتيح الفرصة ملن يريد بالكويت 

سوءا، وعلينا أن نأخذ العبرة من جتارب الغير.
٭ إن أمامنا من االستحقاقات ما يستوجب االهتمام 
لتحقيق طموحات املواطنني في االرتقاء بوطنهم وتنميته.
كلمة من أول السطر.. حفظ اهلل الكويت وقيادتها احلكيمة 

وشعبها من كل مكروه.

شــعرنا في اآلونة األخيرة بســبب تزاحم وتسارع 
األحداث السياسية داخل بلدنا الغالي الكويت بحالة من 
التوتر والقلق وذلك ألسباب سيتم ذكرها في هذا املقال، 
باإلضافة إلى حالة الفوضى اخلارجية لبعض الدول العربية 

وغيرها من دول العالم من حولنا.
من خالل متابعتي لكلمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، وجب أن أذكر بأن ما 
أثار استياء سموه وسبب له األلم، شعرنا به وآملنا جميعا 
ملا حملته وسائل التواصل االجتماعي من زوبعة وتراشق 
وتبادل االتهامات واإلساءات، ونرفض كما يرفض سموه 
أن تعصف بنا هذه الظروف الطارئة، كما أن ديننا احلنيف 
يوصينا بنبذ هذه التصرفــات وال مكان لها في قيمنا 

وعاداتنا األصيلة.
والدنا وربان ســفينتنا وصمــام األمان لهذا الوطن 
وحاميه، نعم يا صاحب السمو، إنها دولة قانون ودستور 
ومؤسسات والقضاء النزيه الفيصل للخصوم ويحمي 
املال العام ويتصدى لكل شــبهات الفساد ونؤمن مببدأ 
انه لن يفلت من العقاب أي شــخص مهما كانت مكانته 
وصفته كما نص الدســتور على »أن الناس سواســية 
في الكرامة اإلنســانية وهم متساوون لدى القانون في 

احلقوق والواجبات«.
وألن مثل هذي املواضيع متس ذمم وكرامات الناس 
لذا فإن القضاء املستقل اجلهة التي تفصل في هذا األمر 
ولتتوقف كل وسائل اإلعالم عن تناول أي تفاصيل في 
مواضيع أثارت خالفات ونزاعات من شأنها أن تزعزع 
االستقرار ووحدة الصف وننتظر كلمة القضاء احلاسمة.
إن دعوة ســموكم إلى االنتباه إلــى مصلحة وطننا 
العزيز وصيانة أمنه واســتقراره والوقوف صفا واحدا 
في وجه من يحاول العبث بأمنه وشــق وحدته ينم عن 
خوفك على املواطنني ومحل حرص األب على أبنائه واألخ 

الكبير على إخوته.
ونؤكد أن حرية الرأي والتعبير إن أصبحت ســببا 
للفوضى والعبث ملن يحاول أن يستغلها لألضرار بالوطن 
ويهدد أمن الوطن واستقراره أمر مرفوض جملة وتفصيال، 
فتجربة أهل الكويت جعلتنا نحكم العقل واحلكمة ونرجح 

األمن واالستقرار على قساوة األلم واملعاناة.
نتطلع إلى حتقيق مزيد من التعاون واالستقرار، ونعول 
كثيرا على التشكيل احلكومي القادم وبتعاون ومسؤولية 
من مجلس األمة لتحقيق التقدم واالزدهار والتركيز على 

القضايا اجلوهرية التي تهم الوطن واملواطنني.
باملختصر: احلوار الذي دار بني صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وسمو الشيخ جابر املبارك لن جتدوا 
مثله بهذا الكم من احملبة واملشــاعر األبوية والشفافية، 
ومختصر لرفض الظلم واالتهام بالباطل، واحلق له كلمة 

بالنهاية.
رسالة: وجب على كل الشــعب الكويتي احترام كلمة 
سمو األمير، حفظه اهلل، ورفض أي سلوك أو جتمعات، 
وان كانت حتت اســم حرية الــرأي والتعبير، فما جاء 
بكلمة صاحب السمو ال يحتاج الى توضيح وال تفسير، 
حدودنا جميعا تقــف حني نكون أمام مصلحة الكويت، 

سمعا وطاعة يا صاحب السمو.

خطاب صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد أول من 
أمس في وقت استثنائي يدل على 
استشعار سموه القلق الذي انتاب 
املواطنني من هول ما وصلت إليه 

اتهامات الفساد.
ومــن املؤكــد أن املواطنني 
الذي ال  يشفقون على ســموه 
يزال يتحمل رأب الصدع اإلقليمي 
احمليط بالكويــت ويقوم بدوره 
اإلنساني العاملي، ليزيده هذا الهم 
الداخلــي املتجدد، وهو في هذه 
السن - أطال اهلل عمره - وللتو 
خرج سموه من وعكته الصحية 

بحمد اهلل تعالى. 
إن مما أكده صاحب السمو في 
كلمته بالغ األهمية، وخاصة ما يلي:

1- ال حماية لفاسد.
2- لن يفلت من العقاب أي شخص 

مهما كانت مكانته أو صفته.
3- هذا امللف سيكون محل متابعته 

شخصيا.
لذلك، ينبغي أن تدرك اجلهات 
أمام اهلل  املعنية عظم املسؤولية 
تعالى الــذي أمر برد األمانة إلى 
أهلها، ثم هيبة متابعة قائد البالد 
املواطنني ملدى  بنفسه، وانتظار 
قدرة هذه اجلهات للتصدي بحزم 
واقتدار لقطع دابر الفساد أينما 

وجد وجتاه كائن من كان.

ال شك أن وجود التكنولوجيا 
في أي مجال يكون في حســن 
استخدامها للغرض الذي صنعت 
من أجلــه، ومنهــا امليكرفونات 
ومضخمات الصوت والسماعات 
وترديد الصدى، لكن لألسف ما إن 
تدخل أي مسجد حتى جتد الصوت 
العالي للميكرفونات أثناء رفع األذان 
وصــداه يصدح في جميع أرجاء 
املسجد وخارجه، والسؤال: إذا كنا 
نفهم الصوت اخلارجي حلث الناس 
على معرفة دخول وقت الصالة 
والدعوة ألدائها، فما سبب تشغيل 
السماعات الداخلية وبصوت عال 
داخل املســجد وكذلك عند إقامة 

الصلوات اجلهرية؟!
لألسف غالبية مساجد الكويت 
من شمالها إلى جنوبها وشرقها إلى 
غربها جتد هذه احلالة فيها وعدد 
املصلني ال يتجاوز الصفني في اكثر 
احلاالت والتي فعال ال تســتدعي 
وجود سماعات داخل املسجد مما 
يسبب إزعاجا ويفقد اخلشوع في 
الصالة، وعندما تتحدث مع اإلمام 
أو املؤذن حول هذا املوضوع جتد 
اإلجابة جاهزة بأنه ال إزعاج وهذا 

نوع من اخلشوع!
يتألم  الذي  أي خشــوع هذا 
منه املصلون حتى لوكان مصليا 
واحدا؟ أال يجب النظر بعني االعتبار 
للمسائل الصحية والضرر الناجم 
عن الصوت العالــي الصادر من 
السماعات على املصلني، حيث ان 
هناك نسبة معينة يتحملها سمع 
اإلنســان بحيث ال تتجاوزها من 
مقياس الديسيبل اخلاص بقياس 
الصوت! فهل تعرف وزارة األوقاف 
هذا املقياس وتقوم مبسح على كل 
املســاجد مع مختصني فنيني من 
مهندسي الصوت لتحديد مستوى 
الصوت الصادر من السماعات داخل 
املساجد بحيث ال يضر املصلني 
للممارســات اخلطأ  وتضع حدا 
الستخدام السماعات وامليكرفونات! 
أم أن وزارة األوقاف تريد نتيجة 
عدم تفهم غالبية أئمة املســاجد 
باالستخدام الصحيح للميكرفونات 
والسماعات أن حترمنا من الصلوات 

اجلهرية؟!
فيا أئمــة ويا وزارة األوقاف، 
ارحمونا يرحمكم اهلل، فهل نرى 
حتركا جادا لوقف هذه املمارسة 

السلبية؟ هذا ما نأمله.

اجلرأة للتبليغ عن الفساد.
أال يخجل بعــض القائمني على 
الرقابية من أنفسهم عندما  اجلهات 
يجدون غسيلنا منشورا على وسائل 
التواصل دون أن يكون لتلك املؤسسات 

دور أو أي رد فعل!
ونقول لســمو الشــيخ صباح 
اخلالد عليك أن حتيط نفسك برجال 
مخلصني ينهضون بهذا البلد، وأن تبدأ 
احلكومة عهدها بتشكيل يبتعد عن 
احملاصصة، واختيار الرجل املناسب 
في املكان املناسب، وحتديد أولوياتها 
والسعي لتنفيذ أهدافها وأهم وأول 
هذه األهداف إغالق ملفات الفســاد 
مبحاسبة الفاســدين، وتفعيل دور 

مؤسسات الدولة.
عموما، أسأل اهلل أن يوفق الشيخ 
صباح اخلالد في رئاســة احلكومة 
اجلديدة، وأن يحفظ الكويت وأهلها 

من كل مكروه وأن يصلح احلال.

العادل والنزيه ومن ثم فإن احلكومة 
اجلديــدة يجب أن تتفــرغ لتلبية 
احتياجات الوطن واملواطن وتنمية 
الوطن ومعاجلة القضايا اجلوهرية 

التي متس مصلحة املواطن.
إننا نحمد اهلل على نعمة الكويت 
حيث لــو أننا في دولة أخرى لكنا 
نعيش أيامــا عصيبة في ظل هذه 

الظروف احمليطة بنا.
املواطنني  أمير اإلنسانية  ودعا 
إلى التكاتف والتعاون للحفاظ على 
الوطن ووحدته واســتقراره إذ ان 
العالقة بني احلاكم واحملكوم تتطلب 
أن نقول جميعا ومن القلب سمعا 
وطاعة يا صاحب السمو وال نتردد 
في طي صفحة نسأل اهلل عز وجل 
أال تتكرر وأن يدمي اهلل علينا األمن 

واألمان واالستقرار.

ثانيــا: هل هذا املشــروع مجد 
ويساهم في حل الربط بني املراجع 

والدائرة احلكومية التي يريد؟
ثالثا: من املستفيد من هذا العذاب 
للمراجعني وما اخلصومة أو املشكلة 
التي جعلتكم تخرجونهم خارج املبنى؟
رابعا: من الذي أشــار عليكم أو 
اللي عذبنا  )هالشور األقشر  اقترح 
وحسسنا بتفاهة وعدم كفاءة اخلدمة 

التي تقدم لنا كمراجعني(؟
خامسا: هل حرمت عليكم التقنية 
أم حرمتموهــا على  اإللكترونيــة 

أنفسكم؟
سادســا: هل من املعيب أن جند 

حال آخر؟
ال أبســط من أن تكون فورمات 
الهجرة أو كل فورمات خدمة املواطن 
على موقع خاص لكم ويساهم املواطن 
بنفسه في تعبئة النموذج وهو في 
بيته ويأتي باألوراق دون احلاجة ألي 
املبنى  إلى  الطريق  عربة متنقلة في 
احلكومي، سبحان اهلل كان طموحنا 
أن نكون اكثر تطورا بأن تكون كل 
اخلدمات عبر موقع حكومي معتمد 
ال نحتاج فيه ألي عربة أو تواقيع أو 
أوراق، إال أننا اآلن ال نطلب إال السالمة 
من عرباتكم ورائحة مولداتها اخلارجية 
والدور اململ واملزعج لكل من ذهب 
مجبرا لينهي معاملته العرضحاجلية.

أفضل ولكنه فشــل فشال ذريعا في 
 J C Penny محاولة انتشال شــركة
من الفشل وذلك بسبب ثقته الزائدة 

وعدم فهمه لنوعية الزبائن.
فنعم لتعيني الباراشــوت إذا كان 
ذلك من شــأنه أن يحقق جناحا في 
املؤسسة وأن يقلبها رأسا على عقب 
من أجل املصلحة العامة، اما إذا كانت 
إلرضــاء فالن وعــالن او قبيلة او 
طائفة على املصلحة العامة فال شــك 
أن ذلك سيغضب املوظفني واملواطنني 
ألنه يعطي رســالة صريحة بأن من 
تعرف أهــم مما تعرف. عندما تكون 
هناك شــفافية في اختيار القائد أيا 
كان منصبه في املؤسسة او الوزارة 
وتوضيح إجنازاته سيكون هناك تقبل 
أكثر له وسيعمل اجلميع معه النه ال 
أحد يستطيع اإلجناز وحده بل بروح 

الفريق الواحد.

الفساد والفاسدين، فلحماية هذا الوطن 
يجب قبل كل شيء محاكمة الفاسدين 
القانون على اجلميع  علناً، وتطبيق 
الكبير قبل الصغير، حتى يسترجع 
املواطنون ثقتهم باإلجراءات املتبعة.

كما يجب تفعيــل دور اجلهات 
الرقابية التي عليهــا اتخاذ قرارات 
حازمة بإحالة املتورطني بالفساد إلى 
النيابة العامة دون انتظار من ميلك 

من خالل إعالم مسؤول وبعيدا عن 
التراشق اإلعالمي وتبادل اإلساءات 
من دون أدلة والتي يرفضها ديننا 
اإلسالمي وترفضها عاداتنا وتقاليدنا.

وقد طمأن صاحب السمو أبناءه 
إلى أن ما حدث يجب جتاوزه ما دام 
األمر برمته أصبح بني يدي القضاء 

احلاجة لهذا النشاط املزعج؟
مشــروع صغير وعذاب كبير، 
كم أمتنــى من املعنيــني باألمر أن 
ينزلوا الشارع ويروا حجم املشكلة، 
ويســتمعوا للناس الذين يظهرون 
الكثير  امتعاضهم دون خجــل مع 
مما ال أحب أن أذكره وأعتقد أن كل 
من راجع هذه العربات يعلم عن ماذا 
أتكلم وال بأس أن يتعطروا بالقليل 
من رائحة البنزيــن اخلاص باملولد 
اخلارجي لهذه املركبات ويستنشقوا 
القليل من عادم السيارة الذي يخنق 
كل من يقــف بالدور فهم مواطنون 
بالنهاية وليسوا افضل ممن يراجع 

تلك العربات.
السؤال األهم هنا:

أوال: هــل الدولة حتتاج الى مثل 
هذا املشروع؟

أمثلة عديدة أخرى لقادة ناجحني قد 
ال يسعنا مساحة املقال لذكرهم.

وبالرغم من ان هناك مناذج ناجحة، 
هناك أيضا مناذج فاشــلة، ألنه في 
عالم األعمال ال يوجد شيء مضمون، 
ونأخذ مثاال Ron Johnson الذي جنح 
 Targetو Apple جناحا باهرا في شركتي
بتحويل أنشطة بيع التجزئة لتصبح 

التأمينات، املوانئ، اإليداعات املليونية، 
التحويــالت، صفقــة اليوروفايتر 
وغيرها من قضايا الفســاد، مرور 
هذه القضايا دون محاسبة املتهمني 
عن الفساد، هو خطر حقيقي يفقد 

الثقة بالعدالة واحملاسبة احلقيقية.
الشيخ  القادمة برئاسة  احلكومة 
صباح اخلالد أمامها استحقاقات مهمة، 
وعليها أن تبدأ عهدها اجلديد مبحاربة 

شخص تثبت إدانته بجرم االعتداء 
العام مهما كانت مكانته  املال  على 
وســيتابع هذا املوضوع بنفســه 

شخصيا.
وأما بالنسبة لإلعالم فقد كان له 
النصيب الكبير في كلمة سموه معاتبا 
الرأي والتعبير  ومنبها على حرية 

تعطي ترخيص مركبة متنقلة خلدمات 
الهاتف واالتصاالت والنت فتكون هيئة 
االتصاالت هي املعنية باملراقبة لهذا 
النشاط، أما نشاط الطباعة والتصوير 
فال توجد مرجعية حقيقية للمراقبة 
ناهيك عن أننا ال نحتاج اليها فعال، 
فنحن ال نراجــع الدوائر احلكومية 
على احلدود أو في الشــاليهات أو 
األماكن البعيدة، كما أنه يتوافر في 
كل زاوية جمعية تعاونية في الكويت 
مركز خدمة الطالب وخدمة الطباعة 
والتصويــر، إذن هنا تنتفي احلاجة 
لهذا النشــاط، أما عن القانون: فهذا 
النشاط يتعارض وبوضوح مع قانون 
»املعامالت اإللكترونية« الذي يستثني 
فقط من التعامالت الورقية شيئا واحدا 
فقط وهو »ما يفرغ مبحرر رسمي 
ويكون أمام كاتــب العدل«، إذن ما 

ذاتية وجناحات تذكر لكي يتم إقناع 
مجلــس اإلدارة بقدرته على القيادة 
والنجاح. وهناك أمثلة عديدة ألشخاص 
استطاعوا حتقيق النجاح عندما ترأسوا 
 Casper Rorsted مؤسسات جديدة مثل
الذي ترأس شركة Henkel وحقق جناحا 
باهرا عندما غير في اســتراتيجيتها 
وطريقة الشــركة في العمل، وهناك 

حلت الكويت في املرتبة اخلامسة 
الفساد  خليجيا في مؤشر مدركات 
األخير والذي يصــدر عن منظمة 
الشفافية الدولية، وبفارق كبير عمن 
سبقونا، ما يعني أننا من أفسد دول 

اخلليج!
ويا فرحتنا بهــذا اإلجناز الذي 
ما وصلنا إليه إال بســبب التراخي 
في تطبيــق القوانــني واملجامالت 

واحملاصصة.
ما يحدث في الكويت من انتشار 
ملظاهر الفساد الذي أصبح ينخر في 
أركان الدولة هو وأد لدولة املؤسسات 
التي كنا نتغنى بها في السابق، واخلطر 
الثقة مبحاسبة  احلقيقي هو فقدان 
الفاسدين، وهذا ما تكرس عند الشعب 
بعد العديد من املواقف السابقة التي 
مرت ودون محاسبة أدت لفساد أكبر 

بعدها.
قضية الناقالت، االســتثمارات، 

من تابع كلمات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، يشعر بالفخر بأننا في 
دولة يقودها والد اجلميع قبل أن 
يكون حاكما، فقد كان سموه حريصا 
على أن يعبر ألبنائه عن مشــاعره 
الشخصية وينصحهم ويشرح لهم 
ويوجههم إلى جادة الصواب، محذرا 
في الوقت نفسه من خطورة االنزالق 
إلى مــا ال حتمد عقباه ومذكرا مبا 
حبانا اهلل تعالى به من قضاء عادل 
وقيم تســود املجتمع وتتوارثها 

األجيال جيال بعد جيل.
وكان سموه، حفظه اهلل ورعاه، 
مع ما عاناه من ألم بسبب ما حدث، 
يذّكر بكرامة وسمعة الناس واحلرص 
على املال العام وحمايته بالقانون، 
مؤكدا أنه لن يفلت من العقاب أي 

في أغلب الدول الفقيرة أو التي 
حتوي مواطنني غير متعلمني تظهر 
العرضحاجلي في  عندهــم مهنــة 
الشوارع املقابلة للدوائر احلكومية، 
والعرضحاجلي هو من يعرض حالة 
كل مراجع لدائرة حكومية على األوراق 
ويكتب الصيغ املناسبة ملن يريد أن 

يقدم معاملة أو غيرها عندهم.
قامت وزارة التجارة مشــكورة 
بتنظيم العمل التجــاري في البالد 
بكل رقي، وكان لها السبق احلقيقي 
على مستوى الدولة، ومن الطبيعي أن 
من يعمل بجدية يخطئ وال بأس أن 
نلتفت للخطأ من أجل تصحيحه، من 
جملة ما قدمت هذه الوزارة مشروع 
العربات املتنقلة للمشاريع الصغيرة 
وساهم هذا املشروع في الكثير من 
احللول، إال أن ما يزعج في األمر هو 
نشاط الطباعة والتصوير في املركبات 
املتنقلة خارج مراكز خدمة املواطن 
في أنحاء البالد، وما قامت به وزارة 
التجارة يعارض وبكل وضوح فكرة 
قائمة وقانونا منصوصا، أما الفكرة 
فهي: ان كل نشاط جتاري يصدر من 
وزارة التجارة له جهات رقابية تنظم 
هذا النشــاط وتفرض الرقابة عليه 
كأن ترخص مركبة أغذية أو مأكوالت 
خفيفة وتكون هيئة الغذاء والبلدية 
مسؤولتني عن املتابعة والرقابة أو أن 

الباراشــوت في  يعــرف تعيني 
الكويت بأنه تعيني شخص من خارج 
املؤسسة أو املنظمة مبنصب قيادي، 
أن يســتاء موظفون  الطبيعي  ومن 
إذا كانت  املؤسســة  ومواطنون من 
وزارة تســعى للخدمات، ويأتي ذلك 
باعتبار أن تعيني الرئيس أو الوزير أو 
غيرهما من مناصب محصور على من 
هم في داخل املؤسسة نفسها لكونهم 
عارفني بأمور املؤسسة وثقافتها وأيضا 

كنظام تكنوقراط.
لكن في املؤسسات التجارية يكون 
هذا اإلجراء طبيعيا جدا، بل قد يكون 
أفضل أحيانا خصوصا عندما تواجه 
املؤسسة حتديات كبيرة مثل وجود 
منافسة شرسة في السوق أو مواجهة 
اإلفالس، لذا يتم تعيني شــخص من 
بالتغيير  للقيــام  خارج املؤسســة 
والنجاح ويكون شــخصا له سيرة 
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