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نبارك لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف 
ثقة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، ونسأل 

اهللا أن يوفقه في مهمته.
عندما أصبح احلل هو احلل ملجلس األمة وال حل سواه فقد 
ال يفهم البعض املعنى احلقيقي حلل مجلس األمة ويظنونه 
هروبا من املواجهة، لكن األمر ليس كذلك، فحل مجلس األمة 
جاء إنقاذا للكويت من الصراعات، فقد كانت أسباب احلل 
هي ممارســات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، ناهيك 
عن عدم التوافق وعدم التعاون واالختالفات والصراعات 

وكذلك تغليب البعض مصاحلهم الشخصية!
واملغزى من حل مجلس األمة هو العودة للقاعدة الشعبية 
العريضة مــن أبناء الكويت املخلصــني واالحتكام إليهم 
فيمن ميثلونهم، وما يحمله هؤالء النواب من أفكار وآراء 
وخالفات وتباين في الرؤى وتكريس ملفاهيم خاطئة من 
الدميوقراطية الكويتية، ومعناه أنك أيها الناخب مشــارك 
معنا في القرار فإن كنت حتب وتؤيد هؤالء النواب في كل 
ما يحملونه فأعد انتخابهم ليعودوا إلى مجلس األمة بنفس 
األفكار ونفــس األزمات، وإن كنت ال توافقهم فال تعطهم 
صوتك فصوتك أمانة ستحاســب عليه أمام اهللا سبحانه 
وتعالى، فال تؤيد من يتســبب فــي التأزمي، وبذلك تتغير 
تركيبة املجلس، وتصل إليه وجوه جديدة حتمل فكرا جديدا 
ورؤى جديدة، وتتعاطى مع األحداث واملشاكل والقضايا 

الكويتية بأسلوب آخر.
فحل مجلس األمة هو االحتكام للشــعب فيما ميثله، 
وهنا ألقى صاحب السمو الكرة في ملعب الشعب الكويتي 
ليحسم اختيار من ميثله، وحتى يتحمل الناخب الكويتي 
الذي يدلي بصوته ملرشح ما عليه إال أن يتجرد من العصبية 
القبلية والطائفية ويقدم الكويت على من سواها، وعليه أن 
يتحــزب للكويت ال حلزب أو مذهب، فالكويت أوال وثانيا 
وثالثا، وعليه أن يعي أن الكويت أمانة في عنقه، وأن أمير 
البالد قد أعاد األمر إليه ليحسن اختيار من سيمثله ويتابع 
مصاحلــه، ال نريد نائبا تلفزيونيا يرتفع صوته بالصياح 
ويسيء استخدام حق االستجواب والسؤال، ال نريد نائبا 
يفصــل القوانني من أجل مصلحتــه، ويفكر فقط في أن 
ميأل خزائنه من أموال الكويت، ال نريد نائبا ميطر الوزراء 
بأسئلة حتتاج إلى مجلد لإلجابة عنها، والهدف من ورائها 

إضاعة وقت املجلس والوزراء.
 نريد نائبا واعيا لطبيعة املرحلة التي متر بها الكويت، 
حقيقة أن الكويت تأخرت عما حولها من دول اخلليج وهي 
كانت درة ولؤلؤة اخلليج، نريد نائبا والؤه للكويت ال ملذهب 
أو دولة او قبيلة، نريد تفعيال حقيقيا لقانون «من أين لك 
هذا» يطبق على الكل من أين اكتسبه وبأي وسيلة؟ نريد 
إقرارا للذمة املالية للنواب قبل دخولهم املجلس وبعد خروجهم 
منه حتى ال تشوب عضوية نائب مجلس األمة أي شائبة.

هذا هو الطريق الختيار ممثلني للشعب الكويتي عمية 
من الشر أعينهم بطيئة عن الباطل ارجلهم يصلون الليل 
بالنهــار من أجل الغالية أمهــم الكويت ووالؤهم للكويت 

وملصلحة الكويت.
قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).

أمام ســمو الشيخ أحمد النواف إصالحات كثيرة، من 
أهمها اســترجاع األموال املنهوبة والقضاء على الفساد 
واملفسدين وتخفيف األعباء املالية على املواطنني وحتسني 

التعليم والصحة وتقليص فترة انتظار السكن.
 أعانك اهللا يا سمو الرئيس على حتمل هذه املسؤولية 

الكبيرة، فأنت أهل لها، والشارع الكويتي متفائل بك.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها 

من املخلصني، اللهم آمني.

نحمد اهللا ونشكره على النعم التي أنعم بها علينا. طلبت 
مني أخت غالية على قلبي ملا لها من مكانة مميزة بالتواضع 
واالحترام والسلوك السوي، مبتسمة دائما وذكر اهللا يرطب 
شفاها، طلبت معرفة بعض الكتب املوثوق مبصدرها في 
األدعية التي تفيد املسلم في حياته. لبعد املسافة بيني وبني 
الوطن الغالي الذي يسري حبه وعشقه في عروقي والدعاء 
بأن يحفظه اهللا من وطن عشنا في خيره منذ نعومة أظفارنا. 
فنحن شعب تدلل في ديرته احلبيبة الكويت، واهللا في عالي 

سماه يحفظه من أي سوء.
هنا في لندن من الصعب أن جتد كتب األدعية املوثوق 
بها، فاتصلت بأخت فاضلة من الكويت لشراء بعض الكتب 
الدينية وإرسالها لي عن طريق أم حمد الرائعة في كل شيء، 
رحبت صديقتي الوفية وسعدت وحرصت على عدم ذكر 
اســمها وها أنا عند وعدي لها، جزاها اهللا كل خير وكثر 
اهللا من أمثالها، وصلت األمانة ألم حمد التي وصلتها لي. 
إن قضاء حوائج البشــر له تأثير غاية في الروعة وال 
يقتصر على الســعي في قضاء حوائج الناس على النفع 
املادي فقط، لكنه ميتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي، 
والنفع بالنصيحة، والنفع باملشورة، والنفع باجلاه، والنفع 

من صاحب الرأي املوثوق برأيه.
واحلاجات ال تطلب إال من أهل اإلخالص الذين يسعون 
لقضاء حوائج الناس طلبا ملرضاة اهللا تعالى وليس من أجل 
مصلحة أو وجاهة أو شهرة، فمن سعى في قضاء حوائج 
الناس على اختالف مشاربهم وأجناسهم، قضى اهللا -جل 
وعال- حوائجه وثبته على الصراط، «اهللا في عون العبد ما 

دام العبد في عون أخيه».
وإن السعي في قضاء حوائج الناس له منزلة حث عليها 

الدين احلنيف.
قرأت ملتخصص في علم النفس أن هناك فوائد كثيرة 
لصحة اإلنســان إذا سعى ملساعدة اآلخرين ويقضي لهم 
حاجة وأن فعــل اخلير والدوام عليه يجلب اخليرات، كما 
أن مساعدة الناس جيدة جدا لصحة ضغط الدم، ومساعدة 
الناس أيضا جيدة جدا لصحة القلب والوريد، وهي تقلل من 
الضغط النفسي ومن اإلصابة مبرض االكتئاب، ومساعدة 
من يحيطك تعصم من التكاسل ويصبح اإلنسان صاحب 
نشاط وخفيف احلركة، وعند مساعدة الناس يفرز اجلسم 
هورمونات الفرح مثل السيروتونني والدوبامني واالندورفني.

عندما تكون عدمي الفائدة لنفسك أو ملن حولك فستكون 
حياتك ليست جميلة، وعلى العكس تكون جميلة جدا عندما 
تكون مبتسما وتسعد الناس، واإلنسان عندما يُسعد حتى 
الطبيعة يرى كل شيء جميال، ال تنس أبدا أن اخلير معد.

شــكرا ملن فتنتني بطيب أخالقها وقضت لي حاجة. 
كثر اهللا أمثالك وجعل اهللا في كل دعاء من األدعية نصيب 

لك فيه ولي.

قد يبدو غريبا على اجلهات 
املعنية في الدولة طرح مسألة 
عدم تصويت الناخبني املقيمني 
خارج البــالد الختيار نواب 
مجلس األمة، في حني توجد 
هذه اآللية لــدى العديد من 
الدول البعيــدة نوعا ما عن 
الدميوقراطية. وبالتالي هنا 
فــإن دميوقراطيتنــا تبقى 
منقوصة حتى تتم إحاطتها بكل 
النواحي، ونعني به تصويت 
الناخبني خارج حدود الدولة.

 ويقع هنا على عاتق الدولة 
عبء مهــم يتمثل في العمل 
املناسبة  على تهيئة األجواء 
واألدوات الالزمــة لتمكــني 
اجلميع من التصويت خارج 
البلد، وخصوصا ونحن على 
أعتاب إقامة العرس االنتخابي 
املزمع خــالل الفترة املقبلة، 
وفي تقديرنا فإن الوقت ضيق 
جدا على اجلهات املعنية بالدولة 
القرار في  إذا مت اتخاذ  فيما 
هذا الصدد. ونقول هنا أيضا 
إن عمليات التصويت اخلارجي 
معقدة وتطرح حتديات كبيرة.

وفي الدميوقراطيات التي 
جتري انتخابات منظمة متاما، 
فإن شروط وأحكام التصويت 
إدراجها  اخلارجــي ميكــن 
االنتخابية  التشــريعات  في 
وتنفيذهــا في كل مناســبة 
انتخابية، من خالل استخدام 
جداول زمنية ومواعيد بصورة 
جيدة وعملية. ومع ذلك، فإنه 
في معظم احلاالت االنتقالية 
تعتبر نهائيــة ومخططا لها 
مســبقا ومتوافقة مع برامج 
التصويــت اخلارجــي التي 
يتعــني إعدادها مــن نقطة 
الصفــر ضمانــا لنجاحها 
املنشــود، ويعتبر أمرا بالغ 
األهمية، وفي نفس الوقت فإن 
التخطيط لتعبئة املوارد الكافية 
وحشدها بصورة سريعة أمر 
بالغ األهمية ويتعني موازنة 
احلساسيات السياسية في أي 
عملية انتخابية، والتي عادة ما 
حتتدم فــي حاالت وأوضاع 
على هامــش مراحل العملية 

االنتخابية.
ولذلك فإن من املبرر في 
مثل تلك األوضــاع التعامل 
مــع عمليــات التصويــت 
اخلارجي كحــاالت طوارئ، 
كما يتعني إعداد املشــاركني 
فيها للعمل لســاعات طويلة 
وســلك «الطرق املختصرة» 
وااللتــزام باتباع االجراءات 
القياسية املقررة. ويعتبر اتباع 
القواعد التشغيلية األساسية 
والقواعد واللوائح االنتخابية 
في غاية األهمية، حتى يؤدي 
إلى  الطرق املختصرة  اتخاذ 
تعريــض االنتخابات للتعثر 
وزيــادة األخطــاء عدا عن 
العملية  الشاملة في  املساءلة 
االنتخابية وتعريضها للخطر 
وعدم املصداقيــة من قبل 
الناخبــني، وبالتالي عزوفهم 
عن التصويت في اليوم املقرر.

وعليه نقول إن قيام الدولة 
بهذه املهمة من خالل اجلهات 
املعنيــة هو أمــر يرقى إلى 
الواجب الوطني الذي يجب أن 
تتحلى به ملنح الفرصة جلميع 
أبناء الوطــن ممن يحق لهم 
التصويت مبمارسة هذا احلق 
حتت ســقف الدميوقراطية 
احلقيقية املنشــودة في هذا 
البلــد، حيــث إن املواطنني 
البالد يقــدر عددهم  خارج 
بأكثر من ٦٠ ألفا ما بني طالب 
وديبلوماسي وحاالت عالج 
باخلارج يفترض منحهم تلك 
الفرصة وإنصافهم، فهل نشهد 
حتركا سريعا في هذا الصدد؟ 

واهللا املوفق.

# صرح الشهيد: وّجه مجلس الوزراء 
اجلهات املسؤولة باإلسراع في تشييد 
الصرح التذكاري لشــهداء الكويت 
األبرار واختيار املوقع املناســب له 
ليكون منارة تخلد الشــهداء الذين 
ضحوا من أجل كرامة وطن واستقالله 
بالغالي والنفيس! هذه االستجابة التي 
بال شك أثلجت قلوب ذوي الشهداء 
وكل أهل الكويت، ألن تخليد ذكراهم 
مطلب وطني وألنهم يستحقون هذا 
التخليد كرمز لألجيال القادمة يعني 
لهم الكثير من الدروس والعبر في حب 
الوطن والدفاع عن ثوابته واستقالله 

وكرامته!
إنها رسالة وطنية مباركة يسجلها 
مجلس الوزراء املوقر في هذا الوقت 
الذي بدأت فيه مســيرة التصحيح 
والقضاء على كل السلبيات املتراكمة 
التي عطلــت مســيرة اإلجنازات 

بالسابق!
رحم اهللا شهداءنا األبرار وعجل 
بعودة رفاة كل أســرانا املفقودين 
حلضن وتراب وطننا الغالي الكويت.. 

واهللا من وراء القصد.

وبكل املواقع مبا في ذلك عدم التهاون 
أو املجاملة في حتويل أي شــبهات 
تعد على أموال الشعب إلى اجلهات 
الرقابية املؤمتنة عليها. ولعل أعظم 
ثروة يجب على احلكومة صونها بل 
وتنميتها هي الثروة البشرية وأهم 
محاورها هي الصحة والتعليم واألمان 

االجتماعي. 
ومن غير املقبول أن تكون احلكومة 
بعيدة عن التواصل املباشر مع جميع 
فئات الشعب في جميع األوقات وليس 
فقط مع النخبة أو ما قد يصنف بأنه 
الصفوة ألن االحتكام للشعب جميعا 
وليس فقط لفئة خاصة منه وعندئذ 
سيكون الشعب خير عضد للحكومة 
وسندها إلجناز املهام التي ال ميكن 
بأي حال من األحوال أن تكون مؤقتة. 
وأزيد أن االحتكام للشعب يعني 
اإلقليمية والعاملية  التحديات  تلمس 
التي قد متس مصالح الشعب وإعادة 
رسم خارطة العالقات الدولية مبا يتفق 
مع املصلحة العليا للوطن وللشعب 

وسط التحديات اخلارجية.

ُعرفت الكويــت بأنها «وّالدة» 
للمغنــني والفنانــني واملطربــني 
وامللحنني والشعراء وغيرهم، لكن 
وصل احلال الى أننا ال منيز اليوم 
بعض األغاني الكويتية من غيرها 
بسبب تداخل اللهجات، واإليقاعات، 
واألحلان وكلمــات األغاني، حيث 
تعتمد األغنية احلالية على وصالت 
الرقص، واالستعراض، مستلهمينها 
من أغاني «الــراب»، والبعض من 
العراقية  «الشــيالت» واألغنيات 

املعاصرة الرخيصة وغيـرها.
ال نتمنــى أن تضيــع بوصلة 
هويتنا الفنيــة، فقد فقدنا الكثير 
منها في مختلــف الفنون، وحان 
الوقت ألن نعتز بفنوننا ونتدارك 
الهفوات والسقطات املاضية لنستعيد 
أغنيتنا الكويتية األصيلة التي تطرب 

املسامع.
حتــــــية لكل فنان  بالقلم األحمر: 
وملحن ومنتج ومســتمع يرفض 
تغيير هويتنا الفنية، فما نســمعه 
اليوم من أغان يسمى «تلوثا سمعيا».

ستكون أكثر وضوحا وإيجابية إذا ما 
طبقت آليات األولوية حلقوق املواطنني 
وفق املصلحــة العامة دومنا حاجة 
إلى تدخل مباشــر أو غير مباشر 
لنواب اخلدمات والتقليل من تطفلهم 
وإشغال مكاتب وموظفي الوزارة بهذه 
الواسطات التي أصبحت أكثر ما يثقل 

وقت املسؤولني ويضيع أوقاتهم! 
فهل سنشهد فتح صاالت استقبال 
خدمة املواطن للقضاء على الواسطة 
وتردد النواب واملتطفلني على مكاتب 

املسؤولني؟!

الى  الشركاء فهي حكومة االحتكام 
الشعب حيث ان الشعب هو مصدر 

جميع السلطات. 
وعندمــا نتحدث عــن حكومة 
االحتكام للشعب فهذا يعني أن تهتم 
احلكومة في كل وزاراتها باالستماع 
مباشرة للشعب ومعاناته وطموحاته 
املشروعة من ناحية، وان أموال الشعب 
من ناحية أخرى هي األموال العامة 
ويجــب أن تكون حمايتها وصونها 
خطا أحمر للحكومة بجميع مستوياتها 

في اآلونة األخيرة.
فإنتاج األغاني «السنعة» أصبح 
مكلفــا للبعض، فهــو يحتاج إلى 
ميزانية وعازفني وملحنني وشعراء 
ورمبا أوركسترا، وال يدر املال مثل 
األعمــال «الرخيصــة» التي تثير 
الناس وفضولهم، وبالتالي  غرابة 
التواصل  تداولها عبر وسائل  يتم 
وثم يرتفع عدد مشاهداتها وتصل 
إلى الهدف املطلوب وهو جني املال 

جراء املشاهدات املرتفعة.

عدالة عادلة؟!
الطريق على  نحن نتطلع لقطع 
الواسطة بكل الوسائل املتاحة حتى 
تسيير شؤون املواطنني وفقا للقانون 
واحترام مبدأ الشــفافية واملساواة 
والعدالة االجتماعية لتحقيق مصالح 

الناس!
املبكر  اإلنــذار  فهل ينجح هذا 
لردع كل متطفل على مكاتب الوزراء 
بالــوزارات واجلهات  والقياديــني 

احلكومية األخرى؟!
ان تســهيل معامالت املواطنني 

اجلميع وضحى من أجل بنائه األجداد 
واآلبــاء وجاء دورنــا اآلن لتحمل 
التاريخية وهي  املسؤولية واألمانة 
ليست مبسؤولية مؤقتة أو محدودة 
فهي ليس لها تاريخ صالحية ألنها 
أبديــة. ويجب أن نــرى ونثق بأن 
احلكومة اجلديدة ليســت حكومة 
العاجل من األمــور بل إنها حكومة 
مرحلة مهمة لبناء الوطن وإعادة ترتيب 
دعائم البناء وتقويتها بالوحدة الوطنية 
وحتمل املسؤولية التاريخية من جميع 

يحظى بشعبية كبيرة بسبب كثرة 
عدد املشاهدات أو الدعايات مدفوعة 
األجــر، ضمنها «تريندات» مقاطع 

الرقص «الرخيصة».
أصبح مبقدور أي شخص - اليوم 
- أن يغني وينتج شيئا يشبه األغنية 
وينشرها عبر الوسائط والتطبيقات 
ويسميها أغنية ويصدقها الكثيرون 
وتلقى رواجا كبيرا، حتى لو كانت 
تخلو من الكلمات، واألحلان، وكان 
الصوت «نشــازا»، وهذا ما لوحظ 

فــي احلقيقة تأتــي التعليمات 
العليا مبنع استقبال نواب سابقني 
أو مراجعني ملكاتب املســؤولني إال 
عــن طريق مكتب خدمــة املواطن 
باجلهات احلكومية كخطوة باجتاه 
حتقيق إنصــاف احلقوق، ألن كل 
مواطن له حاجة يأخذها عن طريق 
هذه املكاتب التي حتقق العدالة بني 
الناس واإلنصاف اإلداري واإلنساني 
وتختصر الطريق بحل مظلمة املواطن!
نأمل استمرار هذه املكاتب ألداء 
دورها دومنا محابــاة ومجامالت 
العدالة االجتماعية بني كل  وتطبيق 
املواطنني الذين يلجأون لهذه املكاتب 

الرقابية واخلدماتية!
وبال شك نحن نحتاج ملثل هذه 
التوجيهــات والتوجهات لقطع دابر 
الفساد اإلداري واستخدام الواسطات 
النيابية واحملسوبية وقطع الطريق 

على هذه احملاوالت!
فهــل يحترم املســؤولون هذه 
القيادات  القرارات اإلدارية وتوجيه 
لتنفيذ التعليمات بكل احترافية وأمانة 
لتسهيل احتياجات املواطنني بتحقيق 

التي مت تشــكيلها  إن احلكومة 
مؤخرا ال تعتبر حكومة مؤقتة ويخطئ 
من يظن أن احلكومة احلالية مؤقتة 
لتصريف األمور املهمة أو هكذا تبدو 
من الطرح اإلعالمي، وهو بال شك أقل 
بكثير من مهام ومسؤوليات احلكومة 
التي جاء تشكيلها في ظروف دقيقة 
سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي 
أو العاملي وهي بذلك ستكون مسؤولية 

تاريخية عن مهام جسيمة. 
وقد تكون إجنازات احلكومة وإن 
لكنها ستترك بصماتها  بدت وقتية 
باملستقبل سواء كان مستقبل التنمية 
أو الدميوقراطية أو الترابط الوطني 
واالجتماعي في مرحلة مهمة من بناء 
الوطن ضمن إطار رؤية مستقبلية 
يســودها التفاؤل والثقة بأن إعادة 
ترتيب الصفوف سيكون له مردوده 
اإليجابي بعيد املدى وسيكون حصاده 

ثمارا طيبة. 
إلــى احلكومة  أال ننظر  فيجب 
اجلديدة ودورهــا بعيدا عن الرؤية 
املستقبلية ملسيرة وطن عزيز على 

الكويتية  أن كانت األغاني  بعد 
«تريند» زمانها، تُتداول وتنتشــر 
بسرعة البرق في اخلليج والوطن 
العربي منذ زمن طويل، وبعد أن كانت 
األغنية الكويتية متوازية األضالع، 
من حلن، وكلمــات، وغناء، وأداء، 
أصبحت اليوم «مشــردة» ال لون 
لها وال طعم وال هوية واضحة، فقد 
يتباين لنا أنها «ضاعت» بني األغاني 
احلديثة املعاصرة، متأثرة باألغاني 
العراقية، والشيالت، والراب الغربي، 
املغربية والتركية،  األغاني  وبعض 
وبــني املكســات التــي ال نعرف 
مصدرها، ما بني رغبة الشباب وطلب 
الســوق واملردود املادي، وانفتاح 
الشعوب على بعضها، ضاعت الهوية 
احلقيقية لألغنية الكويتية، فأصبح 
جناح األغنية مرتبطا بعدد مشاهداتها 
على «يوتيوب» أو «تيك توك» والذي 
ال يقتصر على مقومات فنية بحتة 
أو منط فني مبستوى احترافي أو 
على األقل مبستوى يرتقي للمسامع، 
بل كل من «هّب ودب» سمي «فنانا» 

قد يقول القائل إن ما ننشــده أن يكــون القانون فوق 
اجلميــع هذا ضرب من اخليال، وخاصــة في هذا الزمان. 
وأقول ال يوجد قانون كامل وبال شك هناك بعض الثغرات 
أو الفساد في أي نظام قانوني، وهذا ليس املقصود، ولكن 

حكمنا على الغالب.
واألمر اآلخر إذا اكتشفت هذه الثغرات فالعبرة بكيفية 

«القانون فوق اجلميع»، هو شعار جميل، وكلما مت االلتزام 
به ساد النظام، وقلت الفوضى، وانحسر الفساد، وهو في 
الوقت نفســه معيار لتقدم الدول، وتفاضلها، وصعودها، 
وتطورهــا، ومنوها، وارتقائها. ودائما يرتبط مع ســيادة 

القانون العدل، وهنا تتحقق مقولة القانون فوق اجلميع.
فكيف نعرف إذا كان القانون فوق اجلميع في املؤسسات 
أو الشركات أو في الدول بشكل عام؟ أول أمر، هم من حتت 
وطأة هذا القانون، هل يشهدون بعدالة القانون، وال يتظلمون 
أو يتشكون من مسطرة القانون؟ األمر اآلخر، هل القانون 
يطبق على اجلميع بسواسية وعدالة دون االعتبار لالسم، 
أو املكانة، أو النسب، أو احلسب، أو الصفقات واملساومات؟ 
هل في األجهزة املعنية بتطبيق القانون ال يوجد وال يتفشى 
الفســاد والرشوة وعدم اإلنصاف واتباع األهواء؟ هل يتم 
اختيار األكفاء والثقات ممن يتصفون باإلنصاف ومن بحق 

نطلق عليه القوي األمني في تطبيق القانون؟
إن كان اجلواب ال، فتصح مقولة إن «القانون فوق اجلميع»، 

شعار يحتاج إلى التطبيق الفعلي.

التعامل معها، وال نقصد عدم وجودها. نحن معشر املسلمني 
نفتخر برمزنا وقدوتنا وحبيبنا من هو أعدل البشر وأفضلهم، 
مــن وضع قواعد القانون العــادل والنزيه الذي ال يعتريه 
النقصان، وهو محمد ملسو هيلع هللا ىلص. وأذكر فقط في هذا املقال مثاال من 
قواعد القانون التي رسخها نبينا ألمة اإلسالم، فهل من مّدكر.
ففي حديث عائشــة رضى اهللا عنها: «أن قريشا أهمهم 
شــأن املرأة املخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالوا: من يجترئ عليه إال أسامة بن زيد 
ِحب رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟، فكلمه أسامة، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
أتشفع في حد من حدود اهللا؟، ثم قام فاختطب ثم قال: إمنا 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف 
تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي اهللا، 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (متفق عليه).

أسأل اهللا أن يعيننا على العدل بني الناس، وحتكيم قوانني 
رب الناس، وعدم التفرقة والتمييز بني الناس، حتى نزرع 
الطمأنينة في قلوب الناس، وجنعل مقولة القانون فوق اجلميع 

أمرا موثوقا عند الناس، وليست أكذوبة يعيشها الناس.

صراحة

الكرة اآلن 
في ملعب 

املواطنني
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

وقفة

قضاء حوائج 
الناس

د.غنيمة محمد العثمان احليدر

ألم وأمل

حكومة 
االحتكام 

إلى الشعب
د. هند الشومر

بالقلم األحمر

تراجع 
«األغنية الكويتية»

@AljaziAlsenafiاجلازي طارق السنافي

ومضات إدارية

القانون فوق اجلميع 
شعار يجب تطبيقه

د.هشام كلندر

مساحة للوقت

اإلنذار املبكر!
طارق إدريس


