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سالم إبراهيم السبيعي

كل متابع ملا يجري في الكويت هذه األيام يالحظ أن 
األمور تسير في االجتاه الصحيح، وأن التغيير إلى األفضل 
واضح للعيان، وأن القانون يطبق على اجلميع وبال استثناء 
ومحاباة، وهذا ما نتمناه ونريده لوطننا الكويت، والالفت 
في األمر أن التصويت أصبح بالبطاقة، كل ما ذكرته يعد 
إجنازا لهذه احلكومة، وقد الحظنا أن جميع وزارات الدولة 
مســتنفرة والعمل فيها جار على قدم وساق، فلم تعد 
الكراسي مغرية عند السادة الوزراء، وال شك أن من أهم 
وزارات الدولة وزارة الداخلية، فهي العني الساهرة على 
أمن املواطن واملقيم، من هنا أقول في البداية أنه البد أن 
نشد على يد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد ونبارك له جناحاته 

املتتالية وغير املسبوقة في هذه الوزارة.
إن هذه النجاحات أصبحت حديث دواوين الكويت وقد 
جتاوزت ذلك بأن صارت مثار إعجاب املجتمع الكويتي 
كله، فهــذا الرجل ال يجف له لبد وال يســتريح، جتده 
في كل مكان، واحلقيقة أن الشــيخ طالل طبق القانون 
بحذافيره وأثلج صدورنا بجهوده املتواصلة خلدمة أمن 
الكويت وأهلها، وقد أجنز مهمته على أكمل وجه وجعل 
مــن وزارة الداخلية خلية نحل، فــي أقصر مدة، وهذا 
ليس غريبا عليه فقد قام مشكورا بنفس الدور الذي قام 
به عندما كان محافظا، فنزل إلى الشارع وفهم ما يريده 
الناس، وقد رأيناه شــعلة نشاط ال يكل وال ميل، فليته 
يكون وزيرا باألصالة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ألنه 

قادر على اإلجناز.
ولكن هناك أمورا البد أن نشير إليها وننبه لها ونوضحها 
له، خصوصا أنها مــن األهمية مبكان، وكي يكتمل هذا 
النجاح غير املسبوق وال أخالها تخفى عليه، وأجزم بأنها 
لم تغب عنه وأنه يعد العدة لها وأولها ضرورة أن يكون 
هناك شرطة آداب موزعة على كل األسواق حلفظ األمن، 
فقد لوحظ في اآلونة األخيرة أن التحرش زاد عن حده 
وأصبح على مســمع ومرأى كل من يذهب إلى أسواق 
الكويت، حتى ان األســر صارت تتردد في الذهاب إلى 
األسواق خوفا من ذلك، فالشباب املتسكع ليس له مهنة 
في هذه األســواق إال التحرش بالنساء بجرأة زائدة عن 
حدها، وال يهمه إذا رآه الناس أم لم يروه، فما يفعله أقل 

من عادي بالنسبة له!
وصور هذه الظاهرة السيئة التي تفشت في الكويت 
كثيرة، وقد رأيناها مرارا وتكرارا ومن هنا أشــدد على 
ضرورة وجود شرطة آداب في هذه األماكن لعل وعسى أن 
يقضى على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا الكويتي 
وتختفي، أما املوضوع الثاني وهو ال يقل أهمية عن املوضوع 
األول، فهو خاص بالضباط واألفراد الذين يضعون نقاط 
تفتيش في كل أنحاء الكويت وهذا واجبهم، فمع شكري 
للدور الذي يقومون بــه إال أنهم يحتاجون الى دورات 
تدريبية في فن التعامــل مع الناس، فهم ميثلون جهازا 
أمنيا حساسا يحتك باملواطنني واملقيمني والبعض منهم 
ال يعرف كيف يتعامل مع الناس، خصوصا صغار الرتب 
وحديثي التخرج، فالبد من تثقيف رجل األمن وتهيئته 
لهذه املهمة فهي ليست بالسهلة، وقد رأينا بالدول املتقدمة 
كيــف يتعامل رجل األمن مع الناس بــكل لباقة ولطف 

ونتمنى لو رأينا مثل ذلك عندنا في الكويت.
 وفقكم اهللا وســدد خطاكم وجعــل النجاح حليفكم 

ودمتم ساملني.

نحــن مقبلون على عهد جديــد وانتخابات نزيهة 
واختيار أفضل لنواب أكثر وطنية وأكثر حرصا على 
مصلحة الكويت والكويتيني، فقد دعا صاحب السمو في 
خطاب سابق نواب الشعب ألن يترفعوا على املصالح 
الشــخصية، وأن يضعوا مصلحة الوطن واملواطنني 
نصب أعينهم، قال ســموه: «لم يعد هناك متسع لهدر 
املزيد من اجلهد في ترف الصراعات وتصفية احلسابات 

وافتعال األزمات».
إنه يدعو إلى ضــرورة االهتمام باملصالح الوطنية 
وإجناز املشاريع التنموية التي يتطلع إليها املواطنون 
ملزيد من اإلصالحات وإجناز احسن اخلدمات للمواطنني.. 
ال بد أن يكرس نواب الشــعب جل جهودهم وأوقاتهم 
لصالح الشعب وترجمة كلمات صاحب السمو األمير الذي 
حرص سموه على التأكيد على مصالح الشعب، كما أشار 
سموه إلى أن املرحلة املقبلة تتطلب من املجلس واحلكومة 
التعاون البناء والتماسك والعمل بتجرد وموضوعية، كما 
نبه سمو األمير ألن تكون املمارسات في قاعة عبداهللا 
السالم مدرسة ألبنائنا وأجيالنا القادمة وقدوة صاحلة.

إن إشارة سموه هذه تعتبر ذات داللة على أن يكون 
املجلس املقبل منوذجا للممارسة الدميوقراطية السليمة، 
لهذا يجب أن يحرص النواب القادمون على التحلي باحلوار 
الهادئ والتركيز على أهم قضايا املجتمع، وأن يتخلوا 
عن اجلدال الــذي ال يتحقق خالله أي إجناز للمصالح 
الوطنية، وال بد من جتنب ممارسة الصوت العالي أثناء 
احلوار وأن نتعاون داخل املجلس ضمن جتمعات لتبني 
أفضل املشــاريع التنموية وضرورة االلتزام بتحقيق 
املساواة واحلرص على العدالة ألن هذا يأتي في صلب 

الدميوقراطية التي ننشدها.
ونأمل أن تســود روح احملبة والتعاون في املجلس 
القادم واتباع احلوار اإليجابي املســؤول ألن مثل هذا 
احلوار يدفع إلى توحيد املواقف داخل قاعة عبداهللا السالم 
ويجمع ويجنب الفرقة واالنقســام ويحقق املصلحة 

الوطنية املشتركة.
وهنا يأتــي دور املواطن في االنتخابات املقبلة في 
أن يســعى النتخاب نواب وطنيني وأكثر حرصا على 
مصلحة الوطن واملواطنني وعدم الوقوع في شعارات 
بعض املرشحني التي يرفعونها أثناء االنتخابات وبعد أن 
يصلوا إلى قاعة عبداهللا السالم  ينسون تلك الشعارات 
ويكرسون جهدهم ووقتهم إلجناز مصاحلهم الشخصية 
ومصالح ناخبيهم، ولذلك ننبه بضرورة انتخاب املرشحني 
الذين نشعر منهم الصدق وصفاء النفس، دعونا نساهم 
مع القيادة السياسية العليا في انتخاب عناصر وطنية 

يغارون على مصلحة الكويت والكويتيني.
من أقوال ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظــه اهللا: «إجناز برنامج اإلصالح الشــامل يتطلب 
وعيا مسؤوال وتعاونا فعاال بني مجلس األمة واحلكومة 

وحزما في تطبيق القانون».
واهللا املوفق.

أما  امللك،  العدل أساس 
الشــويخ الصناعية،  في 
فالعدالة ضائعــة، والظلم 
ضــارب أطنابــه بعمق، 
والفســاد مقنن، والرقابة 
متهالكة، والعقود والعهود 
نقعت وشرب ماؤها، ومهابة 
الدولة ســقطت، وحقوق 
الوطن ســلبت، وأراضي 
الدولة ابتلعت، تباع وتشترى 
وتؤجر على مرأى من بعض 

املسؤولني.
أنشئت هذه املنطقة في 
اخلمسينيات بداية النهضة، 
ومت توزيعهــا على التجار 
مبسمى «حوطة» لتخزين 
بضائعهم بصفة استئجار 
ليشاركوا الدولة في توفير 
مواد النهضة كاالســمنت 
واحلديد واألخشاب.. إلخ.

وكان اإليجار بأســعار 
جدا رمزية (١٠ فلوس للمتر 
املربع) حتى ال يرتفع سعر 
السلعة نتيجة إضافة إيجار 
السلعة،  املخزن على سعر 
رأفة من احلكومة باملواطنني، 
وكانت املخازن مجرد سور 
وبوابة وغرفة حارس، ولكن 
بذكاء التجار، أضافوا رخصة 
لبقالــة لتخدم احلراس، ثم 
أضافوا تصليــح إطارات 
(بنشرجي) ليخدم سيارات 
النقل، ثم كهربائي، وكل يوم 
إضافة، حتى أصبحت أسوار 
املخازن كأنها عقد أملاس على 
صدر حسناء من شدة بريق 
اإلضــاءات، وألن احلكومة 
«طيبة» وحتى تبرئ نفسها 
اشترطت في البداية أن تكون 
الرخص باسم صاحب  كل 
(املخزن) حتى ال يؤجر من 
الباطن، ثم بقدرة قادر أصبح 
التأجير والرخص للجميع 
مبباركة احلكومة، لم يكتفوا 
مبحالت على الشارع فقط 
بل توسعوا فأنشأوا احملالت 
ببطن املخــازن لتتضاعف 
احملالت، ولــم يكتفوا بل 
متادوا وأصابهم شــعور 
مبلكية األرض فأقاموا على 
أرض الدولة مجمعات جتارية 
وموالت يؤجرونها بأسعار 
نارية ويقطفون ثمار أرض 
الدولة ويكنزون من بحرها 
الذهب والفضة مبرأى من 
اجلميع، أما املواطن الفقير 
لو أراد فتح دكان في بيته 
الذي اشتراه من حالله ودم 
قلبه فستقوم عليه اجلهات 
القوانني،   لتطبيق  املختصة 
ولو أراد زيادة غرفة البنه في 
بيته يا ويله ويا سواد ليله. 
(تلك إذاً قسمة ضيزى) كما 
وصفها اهللا سبحانه وتعالى. 
إنها عدالة شيطانية، خدعونا 
بقولهم: املواطنون سواسية.. 

والقانون فوق اجلميع.
كل االحتــرام والتقدير 
للتاجر الصادق الذي مازال 
يســتخدم أمــالك الدولة 
مخازن ومكتبا له حســب 
الذي اســتأجرها  الغرض 
الدولة، واستخدمها  له من 
لتجارته وأعماله هو، وليس 

للتأجير. 
إن ما نشاهده في هذه 
املنطقة هو فوضى مدمرة، 
وبرميل بارود وسط مناطق 
سكنية، ســيارات مكدسة 
بالبنزين، وشرار  مملوءة 
ورش احلــدادة، وأصباغ 
سريعة االشتعال ومخازن 
الهواء  أخشاب، عدا تلوث 
ومخلفات املصانع من زيوت 
وغيرها تسد املجاري العامة.

أخشــى من كارثة غير 
متوقعة كما حصل مبرفأ 
بيروت، انفجار لم يكن على 
البال نتيجة إهمال احلكومة 
وأبناء البلد، أما في الكويت 
فالغالبية وافدون ال تهمهم 
إجراءات األمن والســالمة 

والذوق العام.
هذه املنطقة تفتح أبوابا 
جلهنم في الدنيا واآلخرة.

الشــويخ  إن منطقــة 
الصناعية ومثيالتها «أرواح 
وأمــوال وأراٍض» أمانــة، 
ويجب احلرص على حفظ 

احلقوق.

باألمان، وأنه سينال حقه دون اللجوء 
إلى النواب.

هذه العبارة يجب أن نرسمها فوق 
جدار الوطن في كل وزارة وفي كل 
مؤسسة، ونحن في السلك التربوي 
التعليمي نقــول: اقتربوا من الطلبة 
وافتحوا قلوبكم والمسوا جروحهم 
وما يدور في خلدهم وتعرفوا على 
ليدلوكم على  ظروفهم ومعاناتهــم 
ما ينقصهم وعلى ما يطمحون إليه 
وعلى ما يتمنونه في العملية التعليمية 
فيكونوا سببا حقيقيا لتطوير التعليم 
الــذي ينطلق مــن كل معلم تربوي 
وأستاذ أكادميي دون احلاجة إلصدار 
قرارات وتوصيــات وهمية مخالفة 
للواقع التعليمي، بل أنتم أهل امليدان 
وتستطيعون التوصل ملواطن اخللل 
من خالل فتح احلوار مع طلبتكم في 

الساعات املكتبية.

والدرس الذي يجب أن يستوعبه 
اجلميع أنه لم يعد املواطن يقبل بأقل 
مما قام به سمو الرئيس، حفظه اهللا، 
بنفســه وأن الزيــارة امليدانية من 
املسؤولني والقياديني هي أحد حقوقه 
وليست فضال أو منة من أي مسؤول 
أقسم على رعاية مصالح الشعب، وإن 
لم يتمكن من البر بقسمه فعليه العودة 
إلى منزله وترك املسؤولية ملن يستطيع 

البر بقسمه وفهم الدرس جيدا. 
أما بالنســبة للخبر املنشور فلم 
يتبني منه موقف املسؤول الذي قام 
سمو الرئيس بزيارة ميدانية ملنطقة 
نفوذه، وهل كان املسؤول على رأس 
عمله أثناء زيارة سمو الرئيس أم كان 

في اجتماع؟
ولــم ينته الدرس بعد ألن املنهج 
ليس درســا واحدا فقط، ولكنه عدة 
دروس يجب استيعابها والنجاح بها 
من جانب املسؤول، وال مجال لدور ثان 
أو الستدعاء ولي األمر أو لالستعانة 
بدروس خصوصية ألي مسؤول لم 

يفهم الدرس ومغزاه احلقيقي.

جتيب على الراهنيات التي تهم الفرد 
واملجتمع ما دامت كلها تعمل في مسار 
واحد متكامل من حيث املنهجية وعندئذ 
سيحدث حتول كبير في عمق فقهنا.
إلى  النظر  الدين دون  إننا نحلل 
التاريــخ واملجتمع املعاصر، ونحلل 
التاريــخ دون فهم أهداف ومجاالت 
املعاصر،  الدين واحتياجات املجتمع 
املعاصر بدون فهم  املجتمع  ونحلل 
الدين والتاريخ، لذلك نفشل في الثالثة. 
من هنا يبدو واضحــا جليا أن 
حركتنا نحــو جتليات القيم الدينية 
إذا كانت حقيقية ال خطابية وعميقة ال 
سطحية وشاملة ال قاصرة على مجال 
واحد فقط، ومستمرة ال مؤقتة، فإن 
التاريخ وخط سير املسلمني  مسار 

سيتغير تغيرا بناء وهائال.

املال العام ألنه مال الشعب، ويجب 
أن يصرف فــي مواطنه احلقيقية 
واملستحقة والتي يلمس املواطنون 

آثارها على أرض الواقع.
وألننا نحب الكويت ونعرف أن 
األمانة ثقيلة على سمو رئيس مجلس 
الوزراء، فإننا نؤكــد ثقتنا بحكمة 
سموه وبأن أبناء الكويت يقفون خلفه 
في كل خطوة وفي كل قرار للصالح 
العام، كما نتمنى أن يحســن أبناء 
شعبنا اختيار ممثليهم في مجلس 
األمة بشكل سليم وصحيح بعيدا عن 
العصبية والفئوية وأن تكون عصبيتنا 
جميعا للكويت وقيادتها فقط، فاختيار 
النواب األكفاء والوطنيني يسهم بدعم 
القرارات احلكومية الصحية والنهوض 
باملشروعات التنموية احلقيقية التي 
ننتظرها والتي تشكل اإلطار الضامن 
في حياتنا ومستقبل أبنائنا، فالكويت 
تســتحق منا الكثير وعلينا جميعا 
حمايتها والذود عنها باإلخالص في 

العمل ومحاربة الفساد.

التي  العبارات  من  اقتربوا من املراجعني: 
املواطن وكانت بلسما  المست قلب 

جلروحه قول سموه:
ليدلوكم  املراجعني  اقتربوا مــن 

على اخللل.
هذه العبــارة أطفأت نار احليرة 
والقلق في قلب املواطن وجعلته يشعر 

للقياديني والذين يغلب على اختيارهم 
أسلوب الواسطة والباراشوت وغياب 
أو غض النظر عــن معايير الكفاءة 

واملساواة واملوضوعية.
ولذلك تكون النتيجة إدارة املكاتب 
بنكهة البخور بدال من إدارة ميدانية 
تتلمس نبض املواطن صاحب املصلحة 
والتفاعل مع مصاحله ومتكينه من 
احلصول على حقوقه وتخفيف منابع 
الفســاد اإلداري واملالي في جميع 
املواقع لتحقيق االستثمار في التنمية.

ستسهم بشكل رئيسي في تكييف 
أصول الدين مع واقع املجتمع املعاصر، 
ومن خالل حتليل صحيح للتاريخ ألن 
هذه املعــارف الثالث جميعها تخلق 
ينبوعا متدفقا من محطات معرفية 

صاحب الســمو األمير وسمو ولي 
العهد األمني لرئاسة الوزراء فإن جميع 
أبناء شعبنا يأملون في اخلير الكثير 
وبعودة التفاؤل بأن تعود الكويت درة 
اخلليــج واملنطقة بفضل ما متتلكه 
من مقومات مادية وبشرية وإرادة 
قوية على العمل والتميز، إضافة إلى 
الدعم الشــعبي الكبير لسموه في 
محاربة الفساد والفاسدين مهما كانت 
مناصبهم ومواقعهم، واحلفاظ على 

في عنق املسؤول واملوظف على حد 
سواء، وان احلق يعلو وكل ذي حق 
يأخذ حقه بالقانون بعيدا عن الواسطة 
واحملسوبية والشللية، فاملواطنون 
سواء وإجناز معامالتهم واجب وطني 
وقبل كل شيء هو واجب ديني أمام 

اهللا، فكل راع مسؤول عن رعيته.

سوى تصديقها.
إن زيارة ســمو الرئيس ملجمع 
الــوزارات يجــب أن تكــون مثاال 
يحتذى به مــن اجلميع حتى تعود 
الثقة بني املواطن واحلكومة وعندئذ 
لن يحتاج املواطن إلى من يســاعده 
إلجناز معامالته واحلصول على حقوقه 
أو اللجوء ألي واسطة أو تدخل من 
اآلخرين، وهذا يجب أن يكون معيارا 
لهم  القياديني والتجديد  أداء  لتقييم 
تعويضا عن غياب معايير االختيار 

منهجه العلمي هذه املعارف الثالث في 
مسارات يتعاضد فيها كل جزء من هذه 
املعارف الثالث مع املعرفتني األخريني 
فإنه سيصل إلى نتائج أكثر دقة حول 
احلقيقة الدينية وجتلياتها، وهي بالتالي 

ينقصها الكثير من االهتمام، وكذلك 
املناهج الدراسية، كما تغيب املرافق 
الترفيهية التي تشكل متنفسا لألبناء 
ومكانا لقضاء أوقات الفراغ وما ميكن 
أن جتلبه علــى أبنائنا من ويالت، 
املخالفات  الكثير من  وأيضا وجود 
في عدة جهات، كلنا يتمنى أن تتم 

معاجلتها بشكل جذري.
واليــوم مع نيل ســمو رئيس 
النواف ثقة  الوزراء الشــيخ أحمد 

زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف املفاجئة ملجمع 
الوزارات إمنا هي رسالة لكل مسؤول 
كي ينزل من برجــه العاجي ليصل 
إلى املواطن ومينحه حقه بعيدا عن 
الشخصانية والشللية حسب القانون. 
ونتعلــم جميعا من هذه الزيارة، 
فكلنا ننحني من أجل خدمة املواطن 

انحناء الشجرة غنية الثمار.
زيارة تؤرخ لألجيال: هذه الزيارة التي فاجأ 
املراجعني يوم اخلميس  النواف  بها 
املوافق ٢٥/٨/٢٠٢٢ في مجمع الوزارات 
زيارة مبنزلة مدرسة تؤرخ لألجيال 
وتوثق في مناهج وزارة التربية ليتعلم 
منها األبناء كيف يكون العطاء دون 
مقابل وكيف يكــون اإلباء من أجل 
خدمة املواطن، وكيف يكون الضمير 
مصدرا ملراقبة الذات، فالعمل أمانة أمام 
اهللا ثم أمام الوطن، واملواطنون أمانة 

تناقلت املواقع اإللكترونية صور 
زيارة ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النــواف إلى مجمع 
الوزارات وحديثه مع أحد املواطنني 
من املراجعني، ولسنا بصدد احلديث 
عــن تلك الزيارة واحلــوار مع أحد 
املواطنني ألنها في الواقع ال يجب أن 
تكون استثناء في أسلوب اإلدارة أن 
ينتقل املسؤول من قمة الهرم ويبتعد 
عن أجواء املكتب والتكييف والبخور 
واملدح إلى الواقع ويستمع وينصت 
جيدا ويتفاعل مع أصحاب املصلحة 
الذين أقسم على رعاية مصاحلهم، 
فإن هذه الزيارة ليست سوى درس 
في اإلدارة يجب أن يفهمه ويستوعبه 
كل من يجلس علــى قمة الهرم في 
مختلف الوزارات من وزراء وقياديني.
 وهناك مــن يبحثون عن أعذار 
واهية لعدم مقابلة أصحاب احلقوق، 
وليست تلك األعذار بخافية على أحد 
املرور  أو  الوهمية  مثل االجتماعات 
الكرتوني الهش أو غيرها من األعذار 
التي بال شك ال ميلك أصحاب املصلحة 

االنفتاح العلمي ليس شيئا ميكن 
اصطناعه وحسب، كما أنه ليس شيئا 
يعتمد فقط على الفكر املجرد وحسب، 
بل إنه خلق كرمي يلتزم به من ميتلك 
خصلتني، األولى: أن يكون إنســانا 
أخالقيا ومنصفا وعادال وخيرا، ألنه 
من األساس ما لم تكن إنسانا قبل كل 
شيء ال ميكنك الوصول إلى حقيقة 
القيم وحقيقة الدين واالقتراب منه، 
وإذا اقترب أحد من الدين، وهو ليس 
إنسانا، فإن هذا النقص في اإلنسانية 
للدين وستنحرف  ســيضر بفهمه 
ممارسته للدين وأفعاله جتاه الدين.

أن يكون جامعا ملعرفة  والثانية: 
عميقة بحقائق الدين، ومعرفة بالتاريخ 
ومعرفة واقع املجتمع املعاصر، ومن 
هنا فإنه إذا وضــع عالم الدين في 

جميع أبنــاء الكويت يصطفون 
خلف قيادتنا احلكيمة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أحمد النواف، انطالقا من والئنا الثابت 
وثقتنا الكبيرة بحكمتهم وحرصهم 
على احلفاظ على الكويت ومصالح 
شعبها، كما عهدنا أسرة آل الصباح 
الكرام منذ نشأة الكويت حتى أيامنا 

هذه.
ومبا أن البالد تعاني من كثير من 
املشكالت الناجمة عن غياب التعاون 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وتأخر الكثير من املشاريع التنموية 
التي يطمح إليها أبناء شعبنا في جميع 
املجاالت، إضافة إلى سوء اخلدمات 
الدولة وضعف  في بعض مرافــق 
املســتويات الصحيــة والتعليمية 
واخلدمية في الكويت، والتي أصبح 
اجلميع يالحظها، فالشوارع بحاجة إلى 
صيانة مستمرة واملدارس واجلامعات 
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