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رحلت ابنة الزعيم.. 
ومعلمة األجيال

ملن يهمه األمر

 s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم صالح

فلذات أكبادنا

ألم وأمل

د.هند الشومر

املوت حق وأمر البد منه، شئنا ذلك أم أبينا، ونحن نعلم علم 
اليقني أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام، 
ولكننا نخاف مما بعد املوت، وأشد أنواع املوت صعوبة املوت 
على غفلة، حيث ال تستقال العثرة وال تقبل التوبة، وهللا در القائل:

هو املوت ال منجى من املوت والذي
حتاذر بعد املوت أدهى وأفظع

ولكره الناس له أسموه هادم اللذات ومفرق اجلماعات (قل 
إن املــوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكــم ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون ـ اجلمعة: ٨)، يقول 

ابن نباته السعدي:
ومــن لم ميــت بالســيف مــات بغيره

واحــد واملــوت  األســباب  تعــددت 
وكثيرا ما تطالعنا وسائل اإلعالم مبا في ذلك الصحف باجلملة 
الشهيرة «انتقل الى رحمة اهللا» واحلق أننا في املاضي كنا نقف 
عند هذه اجلملة ونتأملها ونعاود النظر إليها املرة تلو األخرى، 
ونترحم على ما ورد فيها من أسماء ورمبا تأثرنا إذا ورد فيها 
اسم نعرفه، أما اليوم فقد تبدل احلال، لقد أصبحت هذه اجلملة 
ال تعنينا شيئا، بل هي جملة عابرة ال نعيرها اهتمامنا، وال نلتفت 
إليها، بل أصبحت كغيرها من اجلمل ال حترك فينا ساكنا، علما أن 
هذه اجلملة والعبارة أصدق جملة متر علينا، ففيها مآلنا ونهاية 
حياتنا، كما أنها عبرة ملن يعتبر وجرس إنذار شــديد الصوت 
لنا، بأنهم هم الســابقون ونحن الالحقون، ولكن ما نالحظه أن 
الناس وليس الكل أصبحت ال تفكر باملوت، فيبغتها على غفلة، 

من حيث ال تدري، فهل سنعيش إلى ما ال نهاية.
هلكنــا أمــا  خالــد  مــن  فهــل 

عــار للنــاس  يــا  باملــوت  وهــل 
وسأروي لكم حكاية شاهدتها بأم عيني في سني عمري األولى، 
واهللا يســألني عنها، كان جدي ألبي مزعل بن عثمان السعيد، 
رحمه اهللا، ورعاً تقياً شديد التدين، ثقته وإميانه باهللا ليس لها 
حد، لذلك حفر قبره بنفسه قبل أن ميوت بحوالي سبع سنني، 
في مقبرة اجلهراء القدمية القريبة من مســجد السوق املسمى 
مسجد عبداهللا بن عمر، والقبر ظاهر للعيان، وبعد أن انتهى من 
حفر القبر وتسويته ظل يزوره كل يوم جمعة قبل اخلطبة بنحو 
الساعتني، فيجلس وسط القبر ويتمدد ويضع عصاه قريبة منه 
حوالي نصف ساعة، ثم يقوم من قبره وينفض التراب ويأخذ 
عصاه ويتوجه إلى املسجد، ورمبا زاره غير يوم اجلمعة حتى 
أن حارس املقبرة يروي ما يشاهده بدهشة شديدة، وقد رأيت 
هذا املشهد كثيرا ولم أكن أجرؤ على سؤاله لصغر سني، وما زال 
عالقا في ذهني، واحلقيقة أنه عندما يشتد إميان وثقة العبد بربه 
ال يهاب املوت، ولقد أحسن ما شاء املثقب العبدي حيث يقول:

ولقــد علمــت بــأن قصــري حفــرة
جرشــع إليهــا  يحملنــي  غبــراء 

وتركــت فــي غبــراء يكــره وردهــا
أودع حــني  الريــح  علــي  تســفي 

هذا ودمتم ساملني.

ابتداء هناك لبس وخلط خطير في األذهان عند طرح مصطلح 
«الدولة املدنية»، فهناك من يعتقد أن مدنية الدولة هي بوابة لفصل 
الدين عن الدولة، وهذا غير صحيح بتاتا، فال وجود نظريا وال عمليا 
لعملية فصــل الدين عن الدولة، فال فصل لألخالق عن الدول وال 
فصل للقيم عن الدول، وال فصل للمعتقدات عن الدول، كما انه ال 

فصل لألرواح عن األجساد.
ولكن دعاة ما يســمى بالعلمانية ومحاربــة األديان واملالحدة 
عبــر العصور يحاولون التزييف وتخويف الناس مبســميات ما 
أنزل اهللا بها من سلطان كالدولة الدينية وفكرة اإلسالم السياسي 
حلكم املجتمعات، وهي ليســت إال مسميات ال أساس لها أوجدت 
فقط من أجل الضغط على الناس وإرهابهم للقبول بالعلمانية التي 
ما هي إال متناقضات ومتضادات ال تصلح نظريا عالوة على عدم 

صالحيتها كتطبيق عملي.
< < <

«الدولة املدنية» هو مصطلح سياسي واجتماعي خضع للكثير 
من النظريات السياسية والعلوم االجتماعية التي تسعى للوصول 
للشكل األمثل للتجمعات البشرية التي حتقق الرقي والتقدم واألمن 
واألمان وحتافظ لألفراد على حقوقهم وحرياتهم وتضمن وتنظم 

أداءهم لواجباتهم.
«الدولة املدنية» هي الدولة التي حتافظ على جميع أفراد املجتمع 
وحتميهم دون االلتفات الختالفات االنتمــاءات الدينية والعرقية 
والفكرية، وتعنى أيضا باحتاد وتضافر األفراد الذين يعيشون في 
مجتمع واحد له دستور حاضن وضمانات فعلية، وتنظم معامالته 
وتعامالته قوانني واضحة ومحددة، وبه قضاء نزيه وعادل يراقب 

ويقوم تطبيق تلك القوانني.
ومن الشروط األساسية لقيام هذه الدولة هو عدم تعرض األفراد 
النتهــاك أي من حقوقهم من قبل األفــراد اآلخرين أو اجلهات أو 
املؤسسات احلكومية واألهلية، فهناك مرجعية قانونية وحقوقية عليا 
ومســتقلة في الدولة املدنية املقترحة توجب وتضمن عدم التمايز 
بني األفراد وحتفظ مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وهي 

امللجأ لألفراد واملؤسسات على حد سواء عندما تهدد حقوقهم.
< < <

تسعى «الدولة املدنية» لتحقيق مجموعة مبادئ، كمبدأ املساواة: 
إذ تقوم الدولة املدنية على السالم والتسامح وقبول اآلخر والتعايش 

السلمي واملساواة في احلقوق والواجبات.
ومبدأ ســيادة القانون: الذي يعتبر املواطنني متســاوين أمام 
القانون، ال فرق بينهم إال حسب أعمالهم وليس حسب ألوانهم أو 

أعراقهم أو دياناتهم.
ومبدأ الثقة فــي عمليات التعاقد والتبــادل: بحيث تكون كل 
احلقــوق املدنية والتجارية مصونــة ومضمونة مبوجب القانون 

الذي تطبقه الدولة.
ومبدأ املواطنة وتكافؤ الفرص: وهو أال يعرف الفرد مبهنته أو 
بدينه أو بإقليمه أو مباله أو بسلطته، وإمنا يعرف تعريفا قانونيا 
اجتماعيا على أنه مواطــن، أي أنه فرد من أفراد املجتمع وعضو 

فيه له حقوق وعليه واجبات.
ويتساوى في ذلك مع جميع املواطنني اآلخرين.

ومبدأ الدميوقراطية: وهو تطبيق الدميوقراطية الكاملة القائمة 
على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والتي متنع أن 

تؤخذ الدولة اغتصابا من خالل فرد أو حزب أو عائلة أو طائفة.
< < <

وهذه املبادئ مجتمعة تشكل أسس الدولة املدنية، واختالل أي 
منها مينع قيام الدولة املدنية.

وهناك الكثير من اجلماعات واألفراد يســتوعبون تلك املبادئ 
دون االهتمام مبســمى «الدولة املدنيــة» الذي يثير بعض اجلدل 
واالنتقاد، لديهم، ولكننا ومن باب تسمية األشياء مبسمياتها نشدد 
على اسم «الدولة املدنية»، رغم أن االسم ليس بيت القصيد، بل األهم 
أن يتمتع املواطن وهو األساس في الدولة بتلك احلقوق واملبادئ.

البقــاء هللا وحده - ســبحانه 
وتعالى- حيث قال في كتابه العزيز 
(كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 

ذو اجلالل واإلكرام).
رحلت ابنة الزعيم محمد البراك، 
ومرمي الغنيم، كما يعرفها كبار السن 
من اجلنسني، رحلت مربية األجيال 
وأولى املعلمات في التعليم النظامي، 
رحلت األستاذة لطيفة محمد البراك، 
رحلــت أم د.عبدالعزيز، ومحمد، 
وخالد وعمر سليمان العمر، رحلت 
َمن أناديها بـ «خالتي لطيفة» رحلت 
حفيدة نورة سالم السبيعي، رحلت 
محبوبة اجلميع، لطيبتها، وتواضعها، 
وسماحة مطلعها، ورزانة وقفتها، 
ال أنسى حلو حديثها، حني جمعنا 
فندق «بشتني» في التشيك وكانت 
تناديني رحمها اهللا تعالى «يا جدو».

رحمك اهللا وأسكنك فسيح جناته، 
كــم اجتهدت وتخرجت على يديك 
أجيال وأجيال، كم كنت ناشــطة 
اجتماعية تشاركني اجلميع أفراحهم 
وأتراحهم، وحمامة سالم تنشرين 
احلب والوئام، كم كنت سيدة املجتمع 
بلباقتك وحسن معاملتك للجميع، 
الرحم وعالقاتك  واهتمامك بصلة 
األســرية، برحيلك انطفأت شمعة 
كانت تنير، وانقطع صوت كان له 
صدى وعبير، كم سنشتاق لرؤيتك 
عندما جنتمع، ونتذكرك حينما نسمع 
صوتا يشبه صوتك، ويذكرنا بك لون 
من الطعام أو الشراب كنت حتبينه.
ال منلك مــن أمرنا غير الدعاء 
أن يرحمها اهللا برحمته الواســعة 
ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ 
أخاها طــارق وأبناءهــا ويطول 
بأعمارهــم، وأن يلهمهــم الصبر 
والســلوان، وأن يعظم اهللا أجرهم 

ويحسن عزاءهم.
و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أتألم كثيرا عنــد فقدان أحد 
فلذات أكبادنا من طفولتهم البريئة 
في حوادث الغرق، وهو ما نشرته 
املواقع اإلخبارية خالل األيام القليلة 
املاضية، وتكــرر هذا اخلبر عدة 
مرات، فقد غرق أكثر من طفل في 
الشاليهات أو في البحر ولم تتمكن 
أجهزة اإلنقاذ من إسعافهم، وهو ما 
يفتح املجال للعديد من التساؤالت 
عن إجراءات األمان واحلماية من 
حوادث الغرق وحماية األطفال من 
اإلهمال، وخصوصا عندما يتعلق 
األمر باحلق في احلياة أو الرعاية 

األسرية.
كذلك فهناك ضرورة لدورات 
التدريب على اإلسعاف واإلنعاش 
القلبــي والرئــوي، وخاصة ملن 
ميلكون حمامات السباحة أو ملن 
يرتادون البحــر مع أطفالهم. إن 
من الواضــح أن دورات التدريب 
على اإلســعاف واإلنعاش القلبي 
والرئوي والتي كان يتم تنظيمها في 
السابق قد توقفت بسبب ڤيروس 
«كورونا» املستجد وعودتها حتتاج 
إلى قرارات شجاعة وحاسمة، ألن 
فقدان طفل واحد بســبب الغرق 
ليس مسؤولية ذويه فقط، ولكنها 
مسؤولية مشتركة يتحملها املجتمع 
بكافة أجهزته، ســواء الوقائية أو 
التوعوية أو املنــوط بها اإلنقاذ 
أما  الفوري.  واإلسعاف والتدخل 
عن اإلجــراءات االحترازية حول 
حمامات الســباحة فــي األماكن 
املختلفة فهي حتتاج أيضا إلى وقفة 
جادة مسؤولة حتى ال يكون األطفال 
األبرياء ضحايا للتراخي واإلهمال 
والذي ميكن تدارك أسبابه مبا لدينا 

من وزارات وأجهزة وإمكانيات.
أما عن سرعة استجابة سيارات 
اإلسعاف لبالغات االستغاثة العاجلة 
ملثل تلك احلاالت فهو أحد العوامل، 
ولكن هناك العديــد من العوامل 
األخرى التي يجب أال تغيب عن 
الدراســة والتحليــل من جانب 
املتخصصني إلعداد استراتيجية 
األبعاد واحملاور  وطنية متكاملة 
ومحددة املسؤوليات، لوقف فقدان 
األطفال األبرياء بسبب الغرق وحتى 
ال تنفطر قلوب ذويهم. وخالص 
العزاء واملواســاة لذوي ضحايا 
األبرياء، و(إنا هللا  إهمال األطفال 
وإنــا إليه راجعون) وال حول وال 

قوة إال باهللا.

للخليج  تاريخــا وجغرافيا  ودينا، 
العربي وخارطة وطن العروبة كافة 
واإلسالم عامة ودول العالم الصديقة 
للطرفني، وقد ارتفع ٣٦ علما رسميا 
على أرضها يومي ٢٥ - ٢٦ فبراير 

١٩٩١ فرحة بتحريرها.
تلك هي مختصر رواية ملحمة 
حترير الكويت، كاتبها ومنفذها الراحل 
الكبيــر خادم احلرمني الشــريفني 
األسبق امللك فهد بن عبدالعزيز، طيب 
اهللا ثراه، وجعل جنة اخللد مأواه، وكل 
األوفياء املخلصني حوله وجواره، لن 
ننسى ذكراهم العامرة نخوة وعزة 
وقوة للحق األخوي العربي، وسيبقى 
(بوفيصل) وأمثاله من املخلصني اليوم 
ودوم قدوة ودليال ونبراســا للحق 

وعنوانا الشجاعة.

أما زبدة احلديث اآلن والذي أيضا 
يثير اجلدل كثيرا في داخل النفس، 
هل سيكون هناك تأثير سياسي سلبي 
على سقف احلرية الفنية الذي متتع 

به املركز في املواسم املاضية؟
وهل سنســمع كلمة «التوجد 
العمل  ميزانية»؟ ومن ثــم يصبح 
ناقصا وليــس على القدر املتعارف 
عليه في أنشطة املركز التي عرفناها 
واملركز اليبخل في الصرف عليها؟

كلها تســاؤالت، ألنني أرى أن 
ذلك الصرح الراقي متنفس للروح، 
فاجلمهور يتجهز له ويكون بكامل 
أناقته ليحضر عروضا راقية يستعد 
لها ويتأهب ليستمتع باملوسيقى أو 
العروض املسرحية بكل احترام ورقي 

وتهذيب للنفس.

الكويت بالدعوات حتى ساعة التحرير، 
وقد هندســت جهودهــم ونفذتها 
وتابعتها جهود ذلك الفارس الشجاع 
(بوفيصل) ومعه أسرتا اخلير للبلدين 
الشقيقني، والشعبني املترابطني لغة 

الذي أثار اجلدل، وأصبحنا قلقني قليال 
او رمبا تساؤالت في انفسنا وتدور 
في اذهاننا: هل سيؤثر ذلك القرار 
على سقف احلرية الثقافية والفنية 
التي ستعرض؟ أو هل سيخطو على 
رمت بطيء؟ أم ماذا؟ فهذا الســؤال 
يدور في أذهان املهتمني بهذا الشأن. 

جبان وحاقد وطامع للعدوان، بعد ٧ 
الكثير واستشهد  شهور قتل فيها 
دونها كبار وصغار! ونال وســام 
الشــجاعة كل ملك وفي أو أمير أو 
رئيس أو زعيم لشعوب لم تنساهم 

دام ألربعة أعوام على التوالي والذي 
أجبر أن يسدل ستار تلك الدار إثر 
تداعيات جائحة كورونا، وذلك ظرف 
قاهر بالتأكيد نخضع له جميعا، وذلك 
لألمن والسالمة واحلفاظ على صحة 
اجلميع، ولكن باآلونة األخيرة وعندما 
تأّملنا فتح تلك الدار سمعنا ذلك اخلبر 

تتزامن تواريخ مهمة لهذه األمة 
وفرسانها مع ذكرى قرارات تاريخية 
ملواجهة احتياج وطننا الغالي الكويت 
من قبــل قراصنة البعث الصدامي، 
وغروره وغبائه اللذين أديا إلى هز 
أركان أمة اإلسالم وقومية األمة العربية 
بأبطالها األوفياء، ومن هذه التواريخ 
تصادف الذكــرى ١٦ لرحيل فارس 
القرارات املصيرية، وبطل اخلطوات 
التحريرية، الراحل الكبير امللك فهد بن 
عبدالعزيز، رحمه اهللا، والذي عندما 
حدث الغزو العراقي الغاشم للكويت 
الشــجاعة: «ينسحب  أطلق كلمته 
من تراب الكويت الشقيقة أو منوت 
جميعا من أجلها حتريرها وحريتها»!.. 

«الكويت كويت.. والعراق عراق»! 
ومت ذلك النداء املبهر الصاعق لكل 

مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 
بارز يعكس  معلم معماري وثقافي 
البلد،  ماضي وحاضر ومســتقبل 
الفنون  ومنصــة عظيمة لعــرض 

مبختلف أشكالها. 
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 
الذي افتتحه سيدي صاحب السمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، في أكتوبر ٢٠١٦، كان 
أجمل هديه قدمها للكويت وملبدعيها 

من الفنانني.
مؤخرا لفــت انتباهي خبر أثار 
اجلدل في الشارع الكويتي بنقل تبعية 
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي الى 
وزارة االعــالم مما أثار ذلك القرار 
تساؤالت كثيرة لدى األوساط الثقافية، 
حيث جاء القرار بعد مشوار سام راق 

كلمات ال تنسى

انتقل
 إلى رحمة اهللا

مشعل السعيد

حچوة وطاري

«جابر الثقافي» هل سيبقى متنفسًا 
ثقافيًا وفنيًا كما عرفناه؟!

دالل العياف

بضرورة أن تسرع اجلامعة في إنهاء 
ما تبقى من أعمال إنشائية بها وذلك 
إلتاحة الفرصة الســتكمال العملية 
التعليميــة في القريب العاجل دون 
معوق ودون خطورة، وذلك لضمان 
القيام بالعملية التعليمية على خير 
وجه فليس من املعقول أن تتم هذه 
العملية في ذلك هذا اإلزعاج مبا يؤثر 
على املســتوى التحصيلي للطالب 
املتعلــم ومبا يؤثر على األســتاذ 
اجلامعي أثناء قيامه مبهمته التعليمية.
بداية  املتبقيــة على  الفترة  أن 
العام الدراســي هي فترة محدودة 
نســبيا، ولذلك علــى اجلامعة أن 
تقوم بإجناز ما تبقى من أعمال في 
اجلامعة وذلك لالســتفادة من عدم 
احلضور أو احلضور احملدود في تلك 
الفترة إلجناز جميع املهام واألعمال 
اإلنشائية بها، حتى يتم استقبال العام 
اجلامعي اجلديــد في بيئة تعليمية 
صاحلة للقيام باملهام التعليمية على 

خير وجه.

املزعجة التي تؤثر على قدرة الطالب 
أو الطالبة على التعلم.

إن النظــم التعليمية احلديثة ال 
تســمح بوجود مثل هذه األعمال 
اإلنشــائية إال في حــدود ضيقة، 
وذلك من منطلق احلرص على القيام 
التعليمي في جو مناسب  بالنشاط 
يسمح القيام بالعملية التعليمية على 

خير وجه.
من خالل ما سبق ميكن القول 

لنفسه ولكن في نفس الوقت رمبا 
يتأثر من هذا التغيب مما يؤثر على 

املستوى التحصيلي له.
أيضا رمبــا تكون هذه األعمال 
اإلنشائية مؤدية حلالة من اإلزعاج 
والصخب الذي يؤثــر على عملية 
التعليم في اجلامعة بالنسبة للطالب 
والطالبات، إذ نالحظ أن هناك العديد 
الثقيلة املستخدمة في  املعدات  من 
العالية  احلفر والبناء واألصــوات 

رغم ما متثله مدينة صباح السالم 
للعملية  أهمية كبيرة  اجلامعية من 
باعتبارها  الكويــت،  التعليمية في 
من املدن التعليمية احلديثة املتكاملة 
التي تقدم خدماتها التعليمية للطالب 
والطالبات مبا يكفل النهوض بالعملية 
التعليمية، إال أنه يتم الدراســة في 
هذه اجلامعة وهي لم تستكمل بعد، 
مما يجعل هناك العديد من النتائج 
السلبية املترتبة على ذلك من هذه 
النتائج تعــرض الطالب والطالبات 
للخطــر نتيجة وجــود العديد من 
األعمال اإلنشــائية التي قد تعرض 
الطالب أو الطالبة لإلصابة نتيجة ما 
يتم القيام به من أعمال إذ في بعض 
احلاالت من الصعب تدارك اخلطأ أو 
اخلطر الذي ميثله هذا األمر والذي 

قد يودي بحياة أحدهم.
هذا األمر رمبا يدفع بعض الطلبة 
أو الطالبات لعدم احلضور إلى اجلامعة 
حتى استكمال أعمال احلفر والبناء 
التي يتم القيام بهــا، وذلك حماية 

املضمون

اإلسراع في إنهاء املتبقي 
من مدينة صباح السالم 

اجلامعية «الشدادية»
حمود سالم السهيل

من موقعه بدارســة قراراته جيدا 
آثارها  ودراســتها والتفكير فــي 
اجلانبية وســلبياتها قبل أن يتخذ 
القرار ويحدث أزمة كبيرة في املجتمع 
واستياء أوســاط املجتمع اكثر من 

االستياء الذي يعيشه البعض.
فالبعض يعتقد أن رئيس احلكومة 
أو الوزيــر املختص هو الذي يقرر 
مثل هذه القرارات، لذا توجه سهام 
الغضب عليهم ولكنها في حقيقتها 
قرارات تنــدرج في الهيكل الهرمي 
اإلداري ومتر عبر أشخاص كثر خلف 
الكواليس ال أحد يعرفهم إال أن القانون 
قد حمل الوزير املسؤولية السياسية 
ونفاها عمن هم حتت قيادته، ونحن 
بالتالــي نطالب بأن تتم محاســبة 
كافة األطراف التي تتسبب بأزمات 
للمجتمع ألن املجتمع الكويتي عانى 
ما عانــى واليزال يعاني من الكثير 

من األزمات.
فمنذ أيام بســيطة مضت مرت 
علينا ذكرى الغزو الصدامي الغاشم 
الذي دمر بلدنا وما شهدته الساحة 
لدينا واحلــروب في  السياســية 
املنطقة كلها أزمات وتشنجات عاشها 
املواطن الكويتي ونحن بحاجة اليوم 

لالستقرار.
وأولى مظاهر االســتقرار في 
املجتمع هو في القرارات املدروسة 
املتأنية واحلكيمة التي حتقق الثبات 

في املجتمع ومؤسسات الدولة.

ولو كان هناك مجال للتشييد وفتح 
مشاريع جديدة، فليتم التركيز اليوم 
على مدينــة احلرير وجزر الكويت 
وغيرها من املشاريع وترك املنطقة 
احلرة كما هــي وعدم إحداث ربكة 
ألهالي العاصمة وازدحام اكثر مما هي 
عليه اليوم وذلك ألن منطقة الشويخ 
بسبب جسر الدوحة الذي مت تشييده 
قد عانــى أهالي املنطقة من ازدحام 
شديد وربكة في املرور بسبب الزحام، 
وأعتقــد أن اليــوم املنطقة وأهالي 
لذا حبذا  املنطقة بحاجة لالستقرار 
لو مت تأجيل مثل هذه القرارات غير 
املنطقية إلى أن تنتهي اجلائحة ويتم 
االنتهاء الكلي من تشييد اجلسور.

الكويت من  فنحن نعاني فــي 
مثل هذه القرارات غير املدروســة 
تتبعها من عقبات وســلبيات  وما 
تتطلب معاجلة سريعة فاملشكلة أن 
مثل هذه القرارات سلبياتها ستصل 
بأزمة  التي ستسبب  للبرملان وهي 

بني السلطتني.
لذا نرجو لو قام كل مســؤول 

أخرى تكون بعام أو عامني.
هذا فضال عن املطالب الشعبية 
املتواجدة  اإلبقاء على األنشطة  في 
حاليا فــي املنطقة احلرة ألن هناك 
التبضع  اعتادوا على  رواد وزبائن 
من هــذه املتاجر في املنطقة وعليه 
ان تتضرر  املنطقــي  فليس مــن 
األنشــطة املقامة في املنطقة احلرة 
وباألخص انها الوحيدة التي تخدم 
سكان العاصمة نظرا ألن املجمعات 
واألسواق كلها خارج العاصمة فنجد 
أسواق القرين والعقيلة وغيرها من 
املجمعات واألنشــطة املفتوحة في 
جنوب الكويت بينما في العاصمة ال 
توجد مثل هذه النوعية من املتاجر 

التي تلبي طلبات املستهلكني.
الفنادق املشيدة  هذا فضال عن 
في املنطقة احلرة فنتساءل بالتالي ما 
مصيرها؟ هل ستتم إزالتها هي أيضا؟ 
وهناك عقود دولية مت توقيعها مع 
الفندق األم مما سيحدث ربكة كبيرة.

لذا نتمنى لو مت العدول على القرار 
واإلبقاء على املنطقة احلرة كما هي، 

تعتبر املنطقة احلرة في الشويخ 
من أكثر املناطق التي تشهد رواجا 
اقتصاديا، ألن كافة املتاجر واملطاعم 
بها ذات طبيعة خاصة، وكنا نتمنى أن 
يتم تطوير هذه املنطقة بشكل أكبر مع 
تسهيل منافذ الدخول واخلروج إليها 
وذلك ألن حركة اإلقبال على املنطقة 
احلرة قلت في الفترة األخيرة بسبب 
األعمال التي تقوم بها وزارة األشغال.

وفي الوقت الــذي بدأت حركة 
بانسيابية وباألخص  املرور تسير 
أن تغيير األنشطة يعني أن تتم عملية 
إعمار جديدة للمنطقة مع إزالة القدمية 
وتشييد جديدة وهو ما سيربك منطقة 

الشويخ ويتسبب بازدحام قاتل.
خاصة وان جميع األنشطة املقامة 
لها حقوق قانونية وعليه فإن أي إزالة 
وإلغاء للنشــاط سيتطلب معه رفع 
دعوى قضائية من أصحاب الشركات 
واملتاجر للمطالبة بالتعويضات وأعتقد 
أن مــا أحدثته جائحة «كورونا» مع 
الكم الهائل مــن القضايا املرفوعة 
والتي سترفع على احلكومة بسبب 
إغالق األنشطة يجعلنا نطالب البلدية 
القرار وتغيير  بالتريث قبل تفعيل 

األنشطة.
وباألخص ان العجلة االقتصادية 
لدينا تسيير ببطء كبير فال توجد لدينا 
التشييد والبناء وإجناز  سرعة في 
املشــاريع االقتصادية فهي تتطلب 
عقودا لدينــا بينما جندها في دول 

ال أؤيد تغيير األنشطة
في املنطقة احلرة

عزة الغامدي

نقش القلم

١٦ عامًا
على رحيل امللك 
فهد بن عبدالعزيز

محمد عبداحلميد الصقر

وجهة فكر

الدولة املدنية
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