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وعاد إلى الواجهة احلديث عن «قانون البديل اإلستراتيجي» 
وتوحيد ســلم الرواتب في مؤسســات الدولة وفق املؤهل 
التعليمي، واحلديث عن هذا املوضوع ليس بجديد فقد طرحه 

نواب مجلس األمة في عام ٢٠١٥.
وكتبــت مقاال آنذاك هنــا في «األنبــاء» حتت عنوان 
«اإلستراتيجي» وإســدال الستارة! نشر في العدد الصادر 
بتاريخ الثالثاء ٢٠١٥/٦/١٦ وفنــدت فيه.. وقع التناقضات 
املطروحة حول هذا املشــروع الوطني الــذي يعتبر جزءا 
ال يتجزأ من التنمية املســتدامة ومنها تنمية دخل املواطن 

الكويتي، وشغلي الشاغل عدم املساس بجيبه البتة.
وعن مشــروع قانون البديل اإلســتراتيجي الذي كان 
أحد أهم مخرجاته املرفوضة من قبلي شــخصيا عام ٢٠١٥

وكمواطن كويتي وكاتب ومتابــع، تخوفت انه في حال مت 
تطبيقه ســيؤدي إلى خفض رواتب نحو ٢٠٪ من موظفي 
احلكومة، وهذه اجلزئية وحدها كافية لرفض هذا املشروع 
من أساسه، فكيف نقبل بأن يتم خفض رواتب خمس موظفي 

الدولة لنمرر القانون.
واليوم.. يعود مشروع قانون البديل اإلستراتيجي إلى 
الواجهــة في مجلس وحكومــة ٢٠٢٢ بعدما تقدم به وزير 
املالية د.عبدالوهاب الرشيد منذ أيام، من أن القانون حجر 
أساس في تعديل امليزانية العامة للدولة خالل السنوات األربع 
القادمة ألربع ميزانيات عامة، معقبا بأنه «ليس من املقبول 
أن يكون لدينا موظفون بنفس املؤهالت، ويحصل أحدهم 

على راتب يفوق اآلخر».
ومن منطلق ما تقدم به الوزيــر، أعود ألحمل هما في 
صدري وكنت قد حملت هم خفــض رواتب املوظفني في 
مؤسسات الدولة في تلك املرحلة عام ٢٠١٥، أما اآلن فنتطلع 
إلى تقدمي املشروع مفســرا غير متناقض.. يراعي التباين 
الوظيفي من حيث مســمى التعيني واملؤهل ومكان العمل، 
السيما أن املشروع في حالة وضع الرتوش النهائية له، فال 
يعقل أن يطبق علــى موظفي وموظفات القطاع النفطي ما 

يطبق في وزارات الدولة.
إن القطاع النفطي يختلــف عن قطاع العمل احلكومي 
بكل املقاييس، ويكفي ما يتعرض له موظفو هذا القطاع من 
املخاطر في مكان العمل واإلصابة باألمراض، ناهيك عن عدم 
اتزان وتيرة احلياة االجتماعية لعملهم في نظام الورديات.

وعليه فإن هذا املشروع ال يتناسب وتطبيقه على القطاع 
النفطي، وكوني أحد موظفي هذا القطاع، يفترض أن يكون 
هذا القطاع بعيدا عن سياســة احلكومة حول توحيد سلم 

الرواتب، وال يشمل موظفيه على مبدأ املؤهل.
وأتساءل عن الدراسات اجلديدة حول هذا القانون السيما، 
في ظل العجز في امليزانية والتي مت التعديل عليها في آخر 
عمر املجلس السابق، املشاريع املتضاربة باالستعانة بصندوق 
األجيال وغيرها. وكيف السبيل لسيولة نقدية مرتقبة أمام 

استراتيجيات وزارة املالية اجلديدة.
وعليه متى ما طبق رفع سلم األجور والرواتب للمواطنني، 
فلنذهب للبديل اإلستراتيجي لتكون هناك نسبة وتناسب 
في شمولية هذا القانون الذي ذهب إليه وزير املالية كأساس 
لتعديل امليزانيــة العامة قبل إقرارها اآلن في ٢٠٢٢، ومني 

لوزير املالية مع التحية.

يقول رسولنا الكرمي عليه افضل الصالة والتسليم: «أحب 
الناس إلى اهللا أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى اهللا تعالى 
ســرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربة، أو تقضي 

عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا».
في ســنة ١٩٨٢ كنت اعمل معلما في مدرسة احلريري 
املتوسطة بنني دوام ثان بعد الظهر، وكان طالب املدرسة من 
فلسطني واألردن وسورية ومصر والعراق وباكستان، احد 
هؤالء الطالب في الصف الثالث املتوسط (حاليا السابع) دخل 
على ادارة املدرسة وأخبرهم بأنه هو املعيل الوحيد إلخوانه 
اخلمسة الصغار، وانه قد فقد والديه، تعاطفت ادارة املدرسة 

والهيئة التعليمية معه وجمعوا له ١٥٠ دينارا ملساعدته.
بعد عدة ايام اكتشــفت ادارة املدرسة ان الطالب كذاب 
وان اباه حي يرزق، اســتدعت ادارة املدرســة والد الطالب 
واخبرته باحتيال وخداع وكذب ولده، وطالبته بسداد املبلغ 

الذي صرفه ابنه.
احتار األب ماذا يفعل، وكيف يسدد املبلغ؟ علمت بقصة 
الطالب من املعلمني، وذهبت الى العمارة التي يسكن فيها األب 
وأوالده، وكانت متواضعة جدا وتدل على ضيق معيشتهم، 
اخبرني االب مبوقف ادارة املدرسة وانهم طالبوه بسداد مبلغ 
١٥٠ دينارا، واستشهد باآلية السادسة من سورة احلجرات 
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 

قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتهم نادمني).
تعاطفــت مع األب الذي ليس له ذنــب فيما حصل من 
ابنه، واخرجت من جيبي ١٥٠ دينارا وسلمتها الى األب كي 
يســددها إلى إدارة املدرسة، علما ان راتبي في تلك الفترة 

كان ٢٥٠ دينارا.
هذا املوقف ظل حبيسا في قلبي سنني وذكرني به موقف 

شابلن مع ابنه شارلي واليكم املوقف:
يقول شارلي شابلن: في احد االيام كنت صغيرا، ذهبت 
صحبة والدي ملشاهدة عرض سيرك في مدينتنا، وفي طابور 
انتظار شراء التذاكر كانت تقف امامنا عائلة تنتظر دورها 
لشراء التذاكر وكانوا ستة اطفال واألب واألم، وكان الفقر 
باديا عليهم من مالبســهم القدميــة وان كانت نظيفة، كان 
االطفال يبدون فرحا غامرا بانتظار دخول السيرك، وكانوا 
يتبادلون األحاديث بشوق عن توقعاتهم وعن احلركات واأللعاب 
التي سيشاهدونها، جاء دورهم لقطع التذاكر، حتى سمعت 
األب يسأل بائع التذاكر عن ثمن ٦ تذاكر لألطفال وتذكرتني 
للكبار، فأجاب البائع باملبلغ، فطلب منه ان يعيد قول املبلغ 
فلمــا قال له البائع تلعثم األب وأخذ يهمس في أذن زوجته 
بعض الكلمات وهو ينظر الى النقود التي ال تكفي لشــراء 
التذاكر، وهنا اخرج والدي عملة ورقية من فئة العشــرين 
دوالرا ورمى بها علــى االرض وربت بيده على كتف األب 
وقال له: لقد ســقطت منك هذه النقود، فنظر الرجل طويال 
في عيني والدي وقال له: شــكرا سيدي، والدموع تترقرق 
في عينيه قبل أن ينحني ويأخذ العشرين دوالرا من األرض، 
وكان مضطرا لذلك كي ال يحرج نفســه أمام أوالده الستة 
وال يحرمهم من مشــاهدة السيرك الذي طاملا متنوه، ما ان 
دخلت العائلة خيمة الســيرك حتى قام ابي بســحب يدي 
لنخرج من الطابور دون شراء التذاكر، ومنذ ذلك اليوم وانا 
فخور بوالدي ومبا قام به، وكان أجمل سيرك شاهدته في 

حياتي وان كنت لم أره.
٭ اقرأ واتعظ: التربية بالقدوة هي ارقى انواع التربية، وقدميا 
قالوا: عمل واحد يؤثر في ألف، وأقوال ألف ال تؤثر في واحد، 

اذا كانت أقواال من دون عمل.

«وعد بلفور» يوم ٢ نوفمبر 
كان يوما مشــهودا، تستنكره 
الشــعوب العربية واإلسالمية 
بالتظاهرات االحتجاجية، وحتيي 
فيه ذكرى الشهداء الذين قاوموا 
االحتالل اإلسرائيلي، كان طابور 
الصباح في مدارس الكويت يتوقف 
مليا في هذا اليوم لتلقى الكلمات 
واألناشيد واألغاني الوطنية لتبعث 
احلماس ضد العدوان الصهيوني 

على فلسطني املقدسة.
نتمنى عودة هــذه الفعالية 
التربوية، خاصة أنها تنسجم مع 
موقف الكويت الشجاع مع القضية 
الفلسطينية، والذي جدده ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد - حفظهما اهللا 
تعالى - في مؤمتر القمة العربية 
في اجلزائر أمس األول. ويتزامن 
كذلك مع اقتراح بقانون سيقدمه 
مجموعة مــن النواب، يتضمن 
جترمي الدعــوة إلى التطبيع مع 
إسرائيل، فضال عن حرمة العالقة 

مع الكيان الصهيوني.
لكننا نلفت نظر هؤالء السادة 
النواب إلى االنتباه للتطبيع املستتر 
الذي من خالله قد يعبر الصهاينة 
إلى بالدنا عبر مشاريع جتنيس 
اإلسرائيليني، وكذلك باستيراد 
البضائع اإلســرائيلية األصل، 
وإعادة تعبئتها فيها، ثم تصديرها 
لنا حتت مسمى إنتاج عربي! ولذلك 
ينبغي التصدي ملثل هذا االلتفاف!

كانت والتــزال الكويت دولة 
اإلنسانية.

ولم يأت هذا املسمى من فراغ، 
فقد عرفت الكويت مبساعداتها 
للدول القريبة والبعيدة وشهدت 
لها احملافــل الدولية بهذا العطاء، 
فكانت مثاال ورمزا للعطاء، فلقبت 

ببلد اإلنسانية.
ولذلك كانــت الكويت القلب 
الرحيم ألخواتها من سائر الدول 
واملنظمات، واجلسد الذي يتألم 
إذا تأملت فكانت والتزال يد العون 
لكثير مــن الدول التي تعاني من 
األزمات والفقر والفيضانات أو 
أي انتكاســات أو ظروف طارئة 
قد تواجهها هذه الدول، فالكويت 
سباقة لعمل اخلير ومن أولى الدول 

املانحة املعطاءة.
ولكن! هل هذا املبدأ واملنهج 

مطبق في داخل بلدنا احلبيب؟
فعن النعمان بن بشير - رضي 
اهللا عنهما- قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
«مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم، مثل اجلسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى».
فالواقع امللموس في الكويت 
ال يشير إلى ذلك، فهناك الكثير 
من األسر سواء كانت من األسر 
الكويتية أو غير الكويتية ومن واقع 
احلال ومن احلاالت التي نعايشها 
والتي نسمع بها في حياتنا اليومية 
تعاني من الفقــر وقلة ذات اليد 
وهناك الكثير من األوضاع املزرية 
التي يعيشها الناس والتي يندى لها 
اجلبني، وقد نرى بعض املساعدات 
من بعض اجلهات اخليرية التي 
تساهم في رفع املعاناة التي تواجهها 
هذه األسر الفقيرة وال ترقى إلى 
مستوى احلل الدائم لهذه األسر 
ملواجهة تكاليف املعيشة املرهقة.

إذن ال بد من توجه حكومي فعال 
لرفع مستوى املعيشة لهذه األسر 
التي تعاني من الفقر وقلة ذات اليد، 
وليكن شعارنا اإلنسانية والتكافل 
االجتماعي فال بد من وجود قوانني 
تكفل سبل العيش الكرمي للجميع 
من مواطنني ووافدين لقول نبينا 
الكرمي: «ليس املؤمن الذي يشبع 

وجاره جائع إلى جنبه».
فال بد من تفعيل قوانني التكافل 
االجتماعي للجميع والتي تشمل 
الكويتيني وكل نفس كرمية تعيش 
على أرض الكويت ألننا بلد مسلم 
وبلد اإلنسانية وحتي نكون مثاال 
يقتدى بــه وحتى تكتمل مالمح 
الصورة اجلميلــة التي حتملها 
الكويت بجميــع احملافل الدولية 
بأنها دار السالم وبلد اإلنسانية 

وواحة األمن واألمان.
ودمتم بحفظ اهللا ورعايته.

كل مواطن مخلص وكل وافد أمني 
يعتبر عينا ســاهرة على البالد لراحة 

وخدمة العباد بالشكل األمثل.
خالل تواجدي خارج الوطن الغالي 
بدولة عربية شقيقة نتابع قناتنا األولى 
ألخبار التاسعة وتقريرا محليا موسميا 
عنوانه «استنفار وزارة األشغال لتسليك 
شــبكة صرف األمطار متهيدا ملوسم 
األمطار» ملا أطلق عليه موسم األمطار 
خالل شــهر أكتوبر العاشر ميالدي، 
وتابعنا كيف تقوم أيدي العمالة بتجهيز 
أكياس ومعدات لسحب األتربة والفضالت 
وبقايا علب وأخشاب ومخلفات مبان 
وغيرها كاحلفاضات والكراتني وعلب 
املشروبات وأمثالها الكثير تسحب من 
الطرق والشوارع واحلواري  مناهيل 
لتوضع في األكياس، إلعادة شــرايني 
شبكة الصرف إلى حالتها السليمة كل 

عام بشهوره صمت عام!

«فــي مثل هــذه األوقات حترص 
الوزارات املعنية على القيام بأكثر من 
واجبها»، سألني عن ذلك صديقي العربي 

وجاوبته بتلك اإلجابة املبتورة!
وأعتقد أن أسباب اخلراب الرئيسي 
واملشكلة األساسية هي عمالة النظافة 
في الطرق والشــوارع الذين يقومون 

برمي املخلفات التي بذلوا مجهودا في 
جمعها فيقــوم العامل األمي باالنتقام 
لذاته عبر حتويل تلك املخلفات ألقرب 
منهول يصادفه ويتخلص منها بدفعها 
في داخلها آمنا مطمئنا من عيون رقابة 
جهات عمله، وبالتالي يتسبب في ردم 
زوايا الشبكة للصرف عامدا متعمد بعيدا 

عن عيون املعنيني بثواب وعقاب رادع 
لهؤالء اجلهلة لتدمير منشآت الدولة.

زد علــى ذلــك راحــالت عمالقة، 
التي تقوم  املقاولــني  وبولــدوزورات 
بتدمير مماثل من خالل تدميرها ملواقع 
الشبكة وتعمدها العبور للطرف الثاني 
من الطريق فوق تلك املناهيل، هذا مع ما 
يدور بدخول وخروج تناكر مياه عذبة 
تتسبب في تكسير الطرف ومنها طريق 
الدائري السادس  الغوص اجلديد جتاه 
وضاحية صباح الســالم، وقد جتددت 
شكاوى أهالي املناطق املجاورة وسكانها 
ونوابها مطالبني بضرورة تعديل مسار 
دخول احملطة من خارج مناطق مشرف 
وبيان وضاحية الديبلوماسيني بالقطعة 
٧، وقد سبق للمواطنني رفع ودفع النواب 
للمطالبة بتعديل هذا املسار منعا الستمرار 
مخالفات جتاوزات يتم ارتكابها بال ثواب 

وال عقاب رسميا. طالت أعماركم.

رغم أهمية الصدق في السياسة، 
لكنه أصبح عملة نادرة. في علم سلوك 
املنظمــات وعلم النفــس االجتماعي 
والعلوم اإلنسانية بشكل عام يفضل 
تبني مبــدأ املصداقية وقول احلقيقة 
لعموم الســكان على عدم الوضوح. 
نعم قد يختلف بالتوقيت، والشريحة 
التي يتم إخبارها، والقدر املكشــوف 
من املعلومــات، ولكن ال مبرر للكذب 

في عموم احلاالت. 
إدارة رشــيدة، بدون سياسة  ال 
صادقة ونزيهة، فما الفرق بني السياسي 

ورجل الدولة؟ 
بالطبع هناك سياسيون يضرب فيهم 
املثال، نسأل اهللا أن يثبتهم على احلق.
السياســي يفكر في االنتخابات 
القادمة، ورجل الدولة يفكر في األجيال 

القادمة.
الوضوح  السياســي يجعل عدم 
والتلون إستراتيجية، أما رجل الدولة 

فذو رؤية واضحة وحقيقية.
السياسي ينسى كذباته ويأمل أن 
تلو األخرى،  املرة  تصدقه اجلماهير 
ورجــل الدولة حريص علــى كلماته 
ومواقفه ألنها تخلد تاريخه وإجنازاته 

وحتقق رؤيته.
السياســي خلف األبواب املغلقة، 
يقوم باملساومات والتسويات، إلمتام 
الصفقات، أما بالعلن فيتظاهر بعكس 
ذلك، وأما رجــل الدولة فمواقفه في 

السر والعلن واحدة.
السياسي هدفه إرضاء اجلماهير 
وإن خالفت مبادئه ومعتقداته وقناعاته، 
وأما رجل الدولة فهمه حتقيق رفاهية 
الشعب مبا يرضى ضميره وقناعاته 

مع استشعاره مراقبة ربه عز وجل.
السياسي يلعب في بعض األحيان 
على عواطف وجهل الناخبني واملواطنني، 

وأمــا رجل الدولــة فيراعي عواطف 
الناس  املواطنني ويزيل اجلهــل عن 

أجمعني مبا يصب في مصلحتهم.
السياســي ال مانع لــه من أجل 
مصلحته الضيقة أن ميّكن الســفهاء 
وغير األكفاء، وأمــا رجل الدولة فال 

ميّكن إال العقالء واألمناء.
السياسي متقلب وبوصلته متغيرة 
على حسب املصلحة الشخصية، وأما 
رجل الدولة فثابت على احلق وال يحيد 

عنه مهما كانت املغريات.
السياسي قد يستخدم االزدواجية 
السياسية كأداة يراها أحيانا ضرورية 

لتســهيل الصفقــات واملفاوضــات 
واملناورات الديبلوماسية، أما رجل الدولة 
فينظر إلى املصلحة العامة، واحللول 
املستدامة، وال يجامل على حقوق العامة.
السياســي ال ميلــك برنامجــا 
للمســتقبل، وأغلــب خطواته ردود 
أفعال، وأما رجــل الدولة فيعمل من 
خالل خطة مدروسة وموضوعة من 

أناس متخصصني.
السياسي كثير الكالم والتصريح 
في وسائل التواصل االجتماعي وقليل 
التشريع واملراقبة لتطبيق القانون، أما 

رجل الدولة فأفعاله تتكلم عنه.
السياسي يتمســك باملنصب وال 
يتركه سواء أجاد أم أخفق، وأما رجل 
الدولة فيؤدي دوره ويتبنى مقولة لو 

دامت لغيرك ما اتصلت إليك.
السياسي ما عنده مانع بأن يضحي 
بالقيم، وأما رجل الدولة فيضحي من 

أجل القيم.
في اخلتام، العاقل واللبيب والناضج 
واحلصيف واملتزن والرشيد واحلكيم 
والبصيــر وغيرها من املرادفات لهذا 
املعنى الســديد يعلم أين يضع قدمه، 

ويقضي عمره، قبل أن يدخل قبره.

وعلى صعيد مجتمعنا اليوم، فإننا 
أصبحنا نعيش ونرى لألسف ما ال 
يرى رغما عنا، من أزمة املعنى، هذه 
األزمة التي جلبت معها أزمات أخالقية 
السبب  أن  كثيرة ومختلفة، وأعتقد 
األكبر في أزمة األخالق هو القيم التي 
التصرفات أخالقية، واجلدل  جتعل 
الدائر حول هذه القيم أو مصادرها، 
واألنكى من ذلك، تبديل أماكن القيم، 
واعتبار احلســن قبيحــا، والقبيح 
املفيد والضار،  حسنا، والتبادل بني 
واحلق والباطل، إلى أن اختلط سوء 
اخللق بســوء إدارة حياتنا اليومية 
فأصبحنا نشــاهد منغصات للحياة 

وأمورا مكروهة لم نعتد عليها أبدا.
ذلك وباإلضافة البتعاد الفرد عن 
املصادر التي تدعوه إلى االســتقامة 
وحتــدد له ســبل الرقــي الفكري 
والتصرف األخالقي، وما تلك األزمة 
إال نتاج حياتنا اليومية، ال صدق وال 
تقديــر وال احترام، وال إخالص وال 
مجــال إال لألنا املنبوذة التي جتعلك 
تعيش يومك وكأنــه دهر! صنوف 
البشر يتقلبون بأخالقهم  شتى من 
كما يتقلب من هجــره النوم، اليوم 

حال وغدا أحوال.
فاألخالق احلسنة يفترض أن تكون 

هي أعظم ما يعتز به مجتمعنا وأفراده 
وجتعله ميتاز عن غيره من املجتمعات، 
فهي تعكس ثقافتنا وحضارتنا ورقينا، 
وبقدر ما تعلو أخالق مجتمعنا تعلو 
حضارته وتلفت األنظار حوله، وبقدر 
ما تنحط أخالقه وتضيع قيمه تنحط 
حضارته وتذهــب هيبته، فكم وكم 
سادت أمة ولو كانت كافرة وعلت على 
غيرها بتمسكها مبحاسن األخالق، وكم 
وكم ذلت أمة ولو كانت مسلمة وضاعت 
وقهرت بتضييعها لتلك األخالق، يقول 

شوقي رحمه اهللا:
إّمنا األُمم األخالُق ما بقيت

فإْن هُم ذهبت أخالُقهم ذهبوا

تلك األزمة  ومن بعض أســباب 
األخالقية هي اجلهل مبنزلة األخالق 
من ديــن اهللا تعالى وتصور البعض 
أنها فضال منه فإن حتلى باألخالق 
فبها ونعمــت، وإن لم يكن فذلك ال 
يُنقصه شــيئا في موازين الكمال، 
ويترتب على ذلك هو انعدام الشعور 
بأن احلساب سيكون على األخالق كما 
هو على العقائد وااللتزام بالشرائع وأن 
التقصير فيها نقص في اإلميان يجازى 
عليها الفرد، هذا وبخالف املتكبرين 
املتفيهقني وهم من تســيطر عليهم 
حالة الكبر، فيتعالون على خلق اهللا 
ويظنون أنهم أعلى من الناس وأفضل 
منهم، والذين وصفهم رســول اهللا 

ببعض صفاتهم حني سئل عنهم بأنهم 
املتكبرون، إذ من أبرز صفات الشخص 
منهم التعاظم في كالمه، واالرتفاع على 
الناس في احلديث، التمادي بالوقاحة 
واخلزي وعدم االحترام، وازدراؤه 
للغير، وتلك علة خلقية تشعر بضعف 
نفسية املتفيهق، ولذلك يكون بعيدا 
في الدنيا عن قلوب الناس، مقرونا في 
اآلخرة مبن أبغضهم رسول اهللا حيث 
قال: إن من أحبكم إلّي وأقربكم مني 
القيامة أحسنكم خلقا،  مجلسا يوم 
وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا 
الثرثارون واملتشدقون  القيامة  يوم 
واملتفيهقون، وهم الذين يعيشــون 
أزمة حقيقية سببها ضعف نفوسهم 
ومرض قلوبهــم، والذين معظمهم 
أصابوا مجتمعنا في صميم أخالقه.

 لذلك البد بأن يستشعر اإلنسان 
بأهمية األخالق لدينه ودنياه، فالبعض 
يكون ملتزما بدينــه لكنه لم يتفقه 
الفقهي  فيه، ويتغافل عــن اجلانب 
من ديننا احلنيف والذي ينظم عالم 
اإلنسان اخلارجي، واجلانب األخالقي 
والذي ينظم عامله الداخلي، فاألخالق 
الوسيلة  غاية، والفقه وسيلة، ولوال 
ملا حتققت الغاية، ولوال الغاية ملا كانت 

للوسيلة معنى!

افتتح ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، أعمال 
مجلس األمة الفصل التشريعي السابع 
عشر يوم ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢، نيابة عن 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، وألقى سموه، خالل 
خطابه السامي، وثيقة العهد اجلديد 
التي حددت مسارات واجتاهات التعاون 
املتبادل بني الســلطتني التشريعية 
والتنفيذية والتعاون فيما بينهما على 
أسس ثابتة كما رسمها الدستور من 
أجل بناء واســتقرار وأمن الكويت 
الروح  وصون ســيادتها وتأصيل 
الوطنية حلماية سور الكويت، وهي 
وثيقة اإلرشاد والتوجيه للسلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة واالرتقاء 
الدميوقراطية والبعد عن  باملمارسة 
صغائر األمور والصراعات وإضاعة 
جلسات مجلس األمة وعدم االستقرار 
واالستجوابات التي تسبب االنقسامات 

وتعطيل مسار التقدم والبناء.
كما تضمنــت الوثيقة التوصية 
بضــرورة التدخل فــي صالحيات 
واختصاصات احلكومة حتى ال تضعف 

هيبتها وأركانها.
والعهد اجلديد ال يحتمل إضاعة 
بالصراعات وامنا  الوقت واجلهــد 
التعاون والتوافق املتبادل بني السلطتني 
وفق حقائق الدستور من أجل ازدهار 
الوطن وتقدمة مع احلرص على متابعة 
ما يجرى من حولنا من بؤر ملتهبة غير 
مستقرة أمنيا وحدوث تقلبات خطيرة 
مجاورة إقليميا ودوليا والتركيز على 
الوعى األمني واحلرص على املتابعة 
واحملاسبة الشعبية ملتابعة أداء املجلس 
واحلكومة والتأكيد على سيادة القانون 

واحترام حقوق الكفاءة واملواهب.
وثيقة العهــد اجلديد هي وثيقة 
اإلصــالح احلقيقي واحلصن املنيع 
الوطــن واملواطنني  وإعالء شــأن 
وتخطي عثرات املاضي وعدم الوقوع 
في األخطاء التي قد تعطل مســار 
إلى مستقبل  التقدم والبناء والنظر 
مملوء باإلجنــازات ووضع اخلطط 
اإلستراتيجية لتوضيح برامج عمل لكل 
من السلطتني التشريعية والتنفيذية 
ومعاجلة القضايا اإلسكانية والتعليمية 
والصحية واالقتصادية والسياسية 

والتنموية وتفعيل الكثير من القضايا 
العالقة واملؤجلة.

وهي أيضا وثيقة الكشــف عن 
احلقائق والوضوح في كل األمور لعهد 
جديد يشهد البناء والتنمية واإلصالح 
من أجل الوطن الغالي نعيش مرحلة 
جديدة مملوءة باألمل والتفاؤل واخلير 
واالستقرار والعطاء لذا على السلطتني 
االهتمام مبشاكل املواطنني واالبتعاد 
عما ميزق شــمل األمــة وتفرقتها 
وإهدار اجلهد والوقت واملال والضياع 
واالرتقاء باملمارســة الدميوقراطية 
وتفعيل التشريع وإصدار القوانني التي 
جتسد الروح الوطنية وحتقيق رغبات 
املواطنني وتطلعاتهم وتوحيد اجلهود 
الوطنية وتفعيل دور الشــباب وهم 
عدة املستقبل واالهتمام بقضاياهم 
وحتفيز مبادراتهم ومواهبهم وتطبيق 
القانون بكل حزم. بالتعاضد والتعاون 
والتكاتــف وتوحيد الكلمة والصف 
هــي الضمانات لوحدتنــا الوطنية 
وأمنها واستقرارها ورقيها وتقدمها، 
والوصــول إلى غد أكثــر ازدهارا 

واستقرارا وعطاء.

سلطنة حرف
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