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قيل سابقاً «الفنون جنون»، وســرقات هذا العصر فنون 
وجنــون معا، حيث تطور عالم اجلرميــة اإللكترونية ليواكب 
تطــورات العلم، إذ ظهر هجوم عبر البلوتوث يقوم بإلغاء قفل 
السيارات وتشــغيلها عن بُعد، وكسر األقفال الذكية السكنية 
املفتوحة، وهذه الثغرة األمنيــة تعتمد على نقاط الضعف في 
تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة، وهي تقنية السلكية تستخدم 
لالقتران مع أجهزة البلوتوث املوجودة فعليا ضمن نطاق قريب.

حيث ميكن للمهاجم أن يقترب من الضحية املستهدفة بالقرب 
من أجهزة البلوتوث اخلاصة به من خالل استخدام هجوم التتابع، 
وقد يتيح ذلك الوصول غير املصّرح به إلى الوصول إلى أجهزة 
أنظمة مصادقة قريبة، تسمى بهجمات التتابع، وتسمى أيضا 
هجمات اللصني، هي شــكل مختلف من هجمات الشخص في 
املنتصف التي يعترض فيها اخلصم االتصال بني طرفني، أحدهما 

مهاجم أيضا، ثم ينقله إلى اجلهاز املستهدف دون أي تالعب.
جدير بالذكر أن هناك إصالحات مختلفة ملنع هجمات التتابع، 
مبا في ذلك فرض حدود زمنية لالستجابة أثناء تبادل البيانات بني 
أي جهازين يتصالن عبر تقنيات التأكيد القائمة على اخلطوات 
الثالث، ولألسف ميكن لهجوم التتابع اجلديد جتاوز هذه التدابير، 
 (Bluetooth Special Interest Group (SIG حيث اعترفت مجموعة
بأن هجمات التتابع تشــكل خطرا معروفا وأنهم يعملون على 
آليات أكثر دقة حلماية األفراد واملمتلكات للتخفيف من هجمات 
االرتباط هذه، من الضروري طلب فحوصات إضافية تتجاوز 
مجرد القرب ملصادقة سالسل املفاتيح والعناصر األخرى وقفل 

خاصية البلوتوث فور االنتهاء منها.

ال أنسى ذلك اللقاء األول مع الشيخ عود اخلميس عندما 
تعرفــت عليه في مصلى جمعية النجاة اخليرية، كنا ننتظر 
صالة الظهر وقابلنا بابتســامة جميلة لطيفة، وكانت هذه 
عادته كلما رأيته، ومنذ أول لقاء وأنا أقول في نفسي إن هذا 

الرجل من «أهل اهللا».
ابتسامة جميلة تدخل الروح بعدها تعارفنا وعرف اهتمامي 
بالعمل الدعوي، فصار يسألني عن الدعوة واملشاريع الدعوية 

كلما التقينا.
وفي كل مرة أجلس معه البد أن يحدثني عن فكرة دعوية 
أو مقترح أو متابعة ملشروع دعوي، ثم نتحدث عن إيجابيات 

ومعوقات العمل الدعوي وكيف نضع حلوال لها.
وكان من تواضعه أن يقول لي: أريد أن أستشيرك، (رحمه 
اهللا) يستشير من يصغره ٤٣ عاما وهو من هو في الدعوة 

إلى اهللا في الكويت وحول العالم.
كنت أزور معه بعض الديوانيــات، وكان - رحمه اهللا - 
محبوبا عند اجلميع ومحل إكرام وتبجيل من كل من نزور، 
كما كان - رحمه اهللا - يذكرهم باهللا واجلنة والنار واإلكثار 

من العمل الصالح واملسارعة في طلب املغفرة من اهللا.
ولن أنسى آخر لقاء معه يوم اخلميس املاضي ١/١٢/٢٠٢٢

قبل وفاته بيوم واحد عندما قال لي: لو نذهب معا إلى بريطانيا 
للدعوة إلى اهللا واملشــاركة في إلقاء اخلواطر والدروس في 
املراكز اإلســالمية هناك، وتواصينا على الدعوة وأنها أهم 

عمل نعمل به، خصوصا مع قلة العاملني فيه.
رحم اهللا الشيخ عود علي اخلميس الفزيع، وأسكنه فسيح 

جناته ورفع درجته في عليني.

رحل الشيخ عود اخلميس رئيس جلنة زكاة كيفان، وإمام 
مســجد أبو بكر الصديق ے إلى رحاب املولى عز وجل، يوم 

اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢.
وذكرت وســائل اإلعالم الكويتية، أن الوفاة جاءت بعد أن 

صلى، رحمه اهللا، صالة العصر.
وبدوري، أتقدم بالتعازي من ذوي شــيخنا الراحل، رحمه 

اهللا، ومن جلنة زكاة كيفان.
اتســم األسلوب الرسالي للشيخ عود اخلميس، رحمه اهللا، 
بالسهل املمتنع الذي يدخل لقلب وعقل املؤمن دون استئذان، 
مما يشعرك بأن هناك من وضعك على اخلط املستقيم كما يريد 

اهللا منا وكما علمنا رسوله األكرم ژ.
وفي عدة جمعات مباركات، كان إمامنا الشيخ عود اخلميس 
يحمل في خطبه الكثير مما يحتاج إليه اإلنسان املسلم واملواطن 

املخلص لعقيدته ووطنه من ثوابت عقائدية ووطنية.
ولقد اعتدنا على إكبار املشايخ ومبا يحمله املواطن الكويتي 
املسلم في قلبه وعقله من اإلحالل والتقدير لدور املشايخ الكرام 

في حياتنا، ومعاشنا في ظل سماحة ديننا اإلسالمي.
لقد طرحت جلنة النجاة اخليرية مشروع الزكاة والصدقات على 
أهل اخلير طوال العام، وكان قائما يدير املشروع أبرز املشاريع 
التي تنفذها اللجنة، وذلك لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بني 
املســلمني وإزالة أسباب العوز والفقر وتخفيف معاناة الفقراء 
واملساكني واأليتام وذوي احلاجات، وهذا من حديثه، رحمه اهللا.

والالفت.. استفادة العديد من األسر الفقيرة داخل الكويت 
وخارجها من هذه املشــاريع اخليرية. وقبل شهر تقريبا دعا 
رئيس جلنة زكاة كيفان، التابعة لقطاع البرامج واملشــاريع في 
جمعية النجاة اخليرية الشــيخ عود اخلميس، رحمه اهللا، عبر 
الصحافة الكويتية، أهل اخلير إلى دعم مشــروع كفالة طالب 

العلم املعسرين ماديا، واملوجودين داخل الكويت.
وكان للشيخ، رحمه اهللا، مشاريع إغاثة الالجئني السوريني 
منذ السنوات األولى لألزمة السورية من منصبه وموقعه وواجبه 
الشرعي، وكانت اإلعانة اإلغاثية تصل الى إخواننا لالجئني عبر 
رحالت مباشرة لتقدمي املساعدات بشكل مباشر ودوري. وهكذا 
يكون تاريخ الشــيخ عود اخلميس اإلنساني اإلمياني، وورعه 
مستحقا لتكرميه.. لذا أدعو جمعية النجاة اخليرية إلى إطالق 
حملة إغاثية باسم الشيخ عود اخلميس، رحمه اهللا، خاصة إلغاثة 
الالجئني ولبناء مدرسة حتمل اسم الراحل أو يطلق اسمه على 
أحد شوارع منطقة كيفان، رحم اهللا شيخنا اجلليل وجبر كسرنا 

بغيابه.. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أبدعت دولة قطر الزاهرة وأجمعت 
العالم الكروي حول الساحرة املستديرة 
للعرب  العربية،  على أرض اجلزيــرة 
واألعاجــم، بغض النظر عن فوزها أو 
اخلسارة لغيرها من املنتخبات املشاركة، 
اختصرتها عبارة املعلق املصري بالقرن 
املاضي الكابنت محمد لطيف، رحمه اهللا، 
بتعليقاته الالذعة «الكورة مفيهاش كبير، 

العب صح تكسب!».
هكــذا أحوال الرياضــة اجلماعية 
للقدم وغيرها، فالدورة الكروية األولى 
عامليا بدولة قطر الســاهرة على تبني 
اإلجنازات وبشهادة زوارها، وضيوفها، 
وجماهيرها، وكل مرتادي مالعبها أفرادا 
وجماعات، توقفوا حتية للدولة الشقيقة، 
والصديقة لكل األطياف بلمسات الرقي 
والتميز اإلنساني، والرياضي، والتقني 
احلديث دخلت الدوحة وعاملها اإلسالمي 
العربي منها واألعجمي من أوسع أبواب 
اإلبداع ليــس الرياضي، بــل الديني 
والسياسي، والفني، والبيئي، واألمني، 
والتقني املعمــاري، والتخطيط للمدن 
احلديثة، واللغــات العاملية، واالحترام 
للقوانني، وااللتزام، االجتماعي وغيره، 
ناهيك عن التحرك التجاري بعالم تغلب 
عليه احلروب، واملشاحنات العسكرية، 
والكوارث البيئيــة، وغير ذلك الكثير 
من تقارب األديــان، ومحبة األوطان، 
قبل وأثنــاء وبعد ختام جوالت الفرق 
باملالعب ومدرجاتها بدموع جماهيرها 
ألوطانها مبختلف ســنوات أعمارها، 
وجنوم ســاحاتها، لدرجة بلغ حماس 
البعض من زوارها األجانب بالذات طلب 
املعيشة الدائمة على أرضها اإلسالمية 
لعالم مسالم  املتطلعة  املعتدلة  العربية، 
أرحب وتلبية مطلــب التعايش ما بني 
اإلنسان واألديان، هذا بحد ذاته إجناز 
للدورة  الدولي  باللقــب  الفوز  يوازي 
٢٠٢٢م  للكأس العاملي للبطولة، وما حدش 
أحسن من حد، لبعض أصوات النشاز 
لتكرار أختالق سلبياتها وتناسي تدوين 
إيجابياتها احلالية على أرض الواقع ولو 
قدر ألحدهم مستقبال قبول العالم كرة 
القدم عامليا تلبية ما مت من نقد للدولة 
املبدعة قطر الشــقيقة ألخواتها ليتهم 
يتذكرون الهدي الرباني العظيم بالقرآن 
الكرمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وال 

تنسوا الفضل بينكم)ڈ.
عســاكم من عواده بعد ٤ ســنني 
و«الساحة بالسباحة تكدب الغطاس» بدال 
من الكالم املترهل عبر وسائل األعالم 
املتهالكة، باإلنهاك البيئي، لرد األنفاس 

بكالمهم. واهللا املستعان.

ماذا يحدث في هذا العالم خالل تلك 
األيام؟ حدث رياضي كبير يستأثر اهتمام 
املجتمــع الدولي في بطولة كروية هي 
نهائيات كأس العالم املقامة في قطر وأدت 
إلى خطف األضواء عن احلرب الطاحنة 
واملدمرة الدائرة بني روسيا وأوكرانيا 
ودول العالــم الكبــرى أميركا وحلف 
«الناتو» والصني وحلفائها الذي انشغلوا 
بهذا السحر الكروي، ألن كرة القدم أكثر 
من مجرد لعبة عادية، ولها معان أخرى 
بعيدا عن الربح واخلسارة وجتميع النقاط 
وتسجيل األهداف والتأهل إلى األدوار 
املتقدمة، فقد أصبحت أداة للسالم وجمع 
للفرقاء وتهدئة لألوضاع ونبذ للخالفات، 
كرة القدم تتغلب على السياسة واحلروب 
وتدعو هذا العالم إلى االستقرار والعيش 

بهدوء وسالم.
كأس العالم املقام حالياً في قطر في 
بلد صغير املســاحة، لكنه كبير األثر 
وعظيم الفعل، وله بصمة في هذا املجتمع 
الدولــي، وهي صرخة مدوية في وجه 
احلرب والقتال في هذا العالم، حيث إن 
كرة القدم مالذ ومتنفس للشعوب للبعد 
عن الضغوط االقتصادية واملعيشية التي 
صنعتها وأوجدتها حروب البشر، وهي 
فرصة ذهبية لتحقيق السالم والوئام 

في عالم متزقه احلروب.
هذا هو تأثير كــرة القدم وبطولة 
كأس العالم والبشرية تعيش صراعا في 
أوكرانيا ودول أخرى والعالم على شفا 
حرب عاملية ثالثة قد تدمر البشرية كافة، 
فعلى القادة السياســيني والعسكريني 
وأصحــاب قرار احلــرب والدمار أن 
يسمعوا صوت احملبة والسالم واإلبداع 

الذي يحصل بكأس العالم في قطر.

احلاجة إلى األخالق في عالم السياسة 
انتفت وبطلت وانتهت في هذا الوقت، 
ويعتبرون السياسة عاملا مستقال بذاته، 
ال دخل لألخالق به، ونحن نقول إن 
املتزنة إمنا أساسها  العاقلة  السياسة 
األخالق، والدليل على ذلك إجماع العالم 
على احترام سياسة رئيس وزراء ماليزيا 
األسبق مهاتير محمد، وقد تقدمت بالده 
املتزنة،  تقدما كبيرا بفضل سياسته 
واستطاع بكل حنكة أن يجنب املجتمع 
املاليزي الصراعــات واخلالفات بني 
العرقية، ما جعل ماليزيا  املجموعات 
تنهض اقتصاديا، إن األخالق يا سادة 
هي القيم والقواعد التي تؤمن الناس، 
فهناك تواصل وانسجام بني األخالق 
البعض بينهما  والسياسة، وإن جعل 
توترا، وعدم تواؤم فهذا رأيه، وال بد أن 
نذكر أيضا أنه ميكن دمجهما في أجواء 
احلرية واالعتدال والعدالة واملساواة، 
القيم األخالقية اإلنســانية،  تنظمها 
واألمر متــروك لكم إن كان لألخالق 
دور في السياسة أم ال.. ودمتم ساملني.

مبلفات الصحة والتعليم، هذا إلى بجانب 
تطوير نظم الرعاية السكنية، ولم يغض 
البرنامج احلكومي الطرف عن أصحاب 
الهمم ووضع آليات لدمجهم مجتمعيا، 
وكذلك دمج املرأة واالستفادة من قدرات 
الشباب، ورقمنة اخلدمات احلكومة وذلك 

تواكبا مع مجريات العصر.
وكم أعتب كثيرا على البعض ممن 
هاجمــوا احلكومة وكانــوا يطالبون 
ببرنامج حكومي يتم وضعه في فترة 
وجيزة منذ تشكيل احلكومة اجلديدة، 
في حني آن اجلميع يعلم أن وضع برنامج 
إدارة حتى ولو كان ملؤسسة أو منشأة 
صغيرة يحتاج إلى دراسة وافية، فما 
بالكم ببرنامج لدولة بحجم الكويت تضم 
مواطنني ووافدين، يهدف إلى اإلصالح 
والتخلص من تراكمات املاضي، وأن كل 
ما كانت حتتاج اليه احلكومة اجلديد 
هو منحها بعــض الوقت حتى تضع 
البرنامج الصحيح الذي ال حتيد عنه.

أؤمن بأنه باتت لدينا حكومة شديدة 
اإلخالص للكويت وشعبها، ويجب علينا 
أن نرد على ذلك باملثل وأن مند يد العون 
إلى حكومتنا اجلديدة حتى تستطيع 
السير بنا جميعا نحو املستقبل بخطى 
ثابتة ال تردد فيهــا حتمل اخلير لنا 
ولألجيال القادمة، وأن تراجع حكومتنا 
عن بعض قراراتهــا أمر إيجابي وأن 
هناك شعوبا تعاني من قرارات خاطئة 

صدرت ببالدهم.

احلالة رمبا يتراجعون عن إجرامهم بحق 
األبرياء واملجتمع، إذاً فنحن نعاني من 
استهداف دولتنا وإخواننا في مجلس 
التعــاون من مافيا تدمــر أبناءنا عن 
تخطيط، ومن غيــر املنطق أن نقف 
مكتوفي األيدي، وشــخصيا أرى أن 
املدانني في جلب املخدرات يستحقون 
أكثر من اإلعدام ألنهم يقتلون العشرات 

بسمومهم الفتاكة.
أعيد وأكــرر والعالم أجمع يعرف 
أننا نطبق القانون دون تعسف، وهناك 
إجراءات ومراحل تقاض تكفل ألي متهم 
محاكمات عادلة إلى أقصى درجة، كما 
أن القانــون يكفل لهم احلياة متى ما 
صدرت بحقهــم أحكام إعدام متى ما 
حتصلوا على عفو من أســر املجني 
عليهم، هذا بالنسبة للقتلة، أما بالنسبة 
لكل دولة فهناك أمور ســيادية، وكما 
اعتادت الكويت على عدم التدخل في 
شؤون أحد يجب أن تكون املعاملة باملثل 
وعدم التدخل في أحكام عادلة يصدرها 

القضاء مبوجب القوانني وشريعتنا.

دون أن يأخذ العقاب واجلزاء املناسب، أو 
اجلزاء الذي يناسب اجلرم الذي ارتكبه، 
فهو هنا تشجيع لآلخرين على االستهانة 
بهذا العمل الذي ترجت له السماء وهو 
قتل النفس أيا كانت األسباب والدوافع 
وبعيدا عن اعتبارات متعلقة بها!. ومن 
ناحية أخرى نقول إننا لســنا بحاجة 
لهذا الشنغن املشــروط، وميكننا أن 
نتجه ألماكن أخــرى أو ال مانع لدينا 
من فرض الشنغن ونستطيع التعامل 

معه بكل أريحية.
ولكن أن يتم فرض اإلمالءات بهذا 
الشكل، فهذا األمر غير مقبول. وفي 
هذا الصدد فإنني أثني على دور وزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا، عندما 
رفض رفضا قاطعا التدخل في الشؤون 
الداخلية للكويت، من أي كان وباألخص 
الدول األوروبية  من أصدقائنا، داعيا 
إلى احترام قرارات الكويت القضائية، 
فقد كان محقا في قراره اجلريء املعبر 
عن رؤية الشعب الكويتي بأكمله. واهللا 

املوفق.

خطبة ألبي بكــر الصديق بعد بيعته 
باخلالفة لوجدناها منظومة سياسية 
متكاملة للحكم، حيث بني أسس العالقة 
بني احلاكم واحملكوم، وهي من القواعد 
األخالقية املهمة، وفيما قاله في خطبته 
حضور حزمة القيم اإلسالمية في العمل 
السياسي ككل، وهو العمل السياسي 
الراشد، وبذلك يظهر لنا أن السياسة 

جانب اجتماعي وأخالقي.
ومع ما ذكرت فثمة أناس يقولون إن 

احلكومة من مسودة لبرنامج إصالحي 
أطلق حتت شعار «وطن آمن ورفاهية 
مستدامة»، ولعل ذلك العنوان ينم عن 
قراءة حقيقية للمشــكالت املجتمعية 
واالقتصادية والتي باتت الكويت تعاني 
منها خالل السنوات املاضية، كما يكشف 
عن أن هناك تواصال حقيقيا مع املواطنني 
ليكون الناجت األخير هو برنامج إصالحي 
يضم ١٠ محاور وركائز أساسية ضمت 
نحو ٣٤ متطلبا تشريعيا و٨٦ قرارا و٨

مراسيم، واجليد في األمر بأكمله أن 
احلكومة قد وضعت خطة زمنية لتنفيذ 
برنامجها ميتد من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦.

وأرى أن البرنامــج احلكومي قد 
أعطى اهتماما كبيرا باملبادرات التنفيذية 
التي يستهدف من خاللها العمل على 
حتقيق استدامة األمان االجتماعي ألبناء 
الكويت، وجعل اجلودة عنصرا أساسيا 

املطالبات بعدم إعدام هذه الشــريحة 
والقتلة غير منطقــي، كما أن معاقبة 
هذه الشــريحة املنحرفة يأتي امتثاال 
لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة 

يا أولي األلباب لعلكم تتقون).
تاجر مخدرات هو قاتل مع سبق 
اإلصــرار، وهذه الشــريحة منعدمة 
الضميــر لن ترتــدع ورمبا في حالة 
واحدة فقط وهي يقــني يصل إليهم 
بأن حق احلياة سيسلب منهم، وفي هذه 

حينما قرن املوافقة على إعفاء املواطنني 
من الشنغن مقابل إلغاء عقوبة اإلعدام. 
وباإلضافة لذلــك كله نقول إن الدولة 
وعلى مدى عقــود ماضية كان محقة 
في الكثير مــن القوانني التي طبقتها 
ونفذتها، فاجلزاء من جنس العمل كما 
هو معروف، وعلى سبيل املثال فالبد 

من أن القاتل يقتل. 
فكيف يســتوى قيام شخص ما 
بإنهاء حياة شخص آخر بهذه السهولة 

أن جتتمع األخالق والسياسة في قالب 
واحد، فهنا تكون السياســة من نوع 
فريد، ومن ال يعرف النظام األخالقي 
ال يعرف السياسة على أصولها، فقد 
قامت دولة اإلسالم في املدينة املنورة 
على سياسة املبادئ واألخالق والقيم 
والفضائل. ووصلت دعوة سيدنا محمد 
ژ بهذا النهج القومي إلى شتى بقاع 
األرض، فكان اإلسالم بهذه السياسة 
هو األمن والســالم، ولو تأملنا أول 

ذلك بأن تلك القوانني حتتاج إلى مزيد 
من الدراسة، وهنا سأتطرق إلى ردود 
فعل البعض حول ذلك القرار، فمنهم 
من رأى أن احلكومة تسير في تناغم مع 
مجلس األمة ويحاول الطرفان إصدار 
القرارات األصلح للشعب، ومنهم من 
رأى أنه يجب على احلكومة التمسك 
مبا أعلنت عنه وإال فإنها ستكون غير 
ثابتة الرأي، أما أنــا فمن وجهة نظر 
سياســية بحتة أرى أن حكومة سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
تدرك متاما حجم مسؤوليتها، وتتجنب 
الوقوع في أي أخطــاء وأن تراجعها 
عن إصدار بعض مشروعات القوانني 
أمر يستحق كل االحترام، فهي ليست 
حكومة «ديكتاتورية» بل إنها حكومة 

جاءت من الشعب وإلى الشعب.
وكم أود أن أشيد مبا أعلنت عنه 

عبر أصدقائي في األمن اجلنائي بقيادة 
اللواء حامد الــدواس، خاصة اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، والتي يديرها 
بكفاءة العميد محمد قبازرد، لوأد اخلطط 
الشريرة التي تستهدف تدمير أبنائنا 
وبناتنا بالســموم، وهؤالء املجرمون 
يجب أال نتسامح معهم أو نرأف بهم، 
بل يجب أن ينالوا جزاء إجرامهم وقتل 
جماعي للشباب بتقدمي السموم املخدرة 
لهم عبر اجللــب أو االجتار، وبالتالي 

لرؤية البعض من املعترضني، ولكنها 
بالنهاية حصلت على موافقة وإجماع 
غالبية الشعب واحلكومة والدولة حني 
إقرار الدستور وقوانني القضاء احمللي. 
ومن ناحية أخرى نقول إننا ال نقبل أي 
إمالءات من الغير مهما كانت عالقاتنا 
وطيدة معهم. وهنــا ال يقبل أي كان 
التدخل فــي قراراته الداخلية، فكيف 
يتم فرض شروط الستمرار العالقة بني 
األصدقاء وفقا ملا قرره االحتاد األوروبي 

ذهب كثير مــن الناس إلى القول 
إن السياســة واألخالق ليس بينهما 
وفاق وال اتفاق، وهذا رأي قابل للنقاش 
واجلدل واألخــذ والرد، فهناك أناس 
الرأي، والسياسة بحد  يخالفون هذا 
ذاتها ليس لهــا تعريف واحد، وإمنا 
تعاريف عدة، وفــي املدلول اللغوي 
فالسياســة تعني القيام على الشيء 
مبا يصلحه، بينما يقول سقراط: هي 
فن احلكم، والسياسي يعرف هذا الفن. 
وقال أفالطون: فن حكم األفراد والعناية 
بشؤون اجلماعة، وعلى نفس السياق 
يصف أشهر رئيس وزراء بريطاني 
ونستون تشرشــل نظريته في هذا 
املضمار فيقول: في السياســة ليس 
هناك عدو دائم وال صديق دائم، هناك 

مصالح دائمة.
وهناك أيضا من يقول إنها العالقة 
بني احلكام واحملكومني، ومن اخلطأ 
مبكان أن نقول ال أخالق في السياسة، 
كوصف ميكافيلي لها، ففساد السياسة 
ال يكون إال بفساد األخالق، وما أجمل 

منذ أن جاءت حكومة سمو الشيخ 
الصباح، وهي  أحمد نواف األحمــد 
تتعامل مع املعطيات اخلارجية املتغيرة 
بصفة مستمرة ودائمة بسبب األحداث 
الدولية التي يشهدها العالم خالل تلك 
الفترة، ونظرا ألن احلكومة اجلديدة 
تقع عليها مسؤولية اإلصالح الشامل، 
وإعادة ترميم ما فسد مسبقا لذا فإن 
قراراتها مصيرية وأي أخطاء بها سيزيد 
األمر سوءا، ولكن علينا أن نقف هنا 
جميعا وننتبه إلى كيفية إدارة األمور 
في احلكومة والتي أراها حكومة متثل 
منوذجا قويا للدميوقراطية، وتتصف 
باملرونة في إصدار القرارات فال تتشبث 
برأي وال تتمسك بقرار ميكن أن يتسبب 
في ضرر لكويتنا والشعب مستقبال، 
والثابت باألمــر أننا كمواطنني نزداد 
متســكا وتفاؤال باحلكومة اجلديدة، 
وجميعنا لدينا ثقة مبا تخطط له وما 
ستنجزه من أهداف، إال أن جميع ذلك لم 
ولن يعفي حكومتنا من املراقبة الشعبية 
وحتقيق اإلجنــازات املنتظرة، وعلى 
جميع األصعدة ستبقى احلكومة دائما 
حتت طائلة احملاسبة. ومؤخرا أعلنت 
احلكومة عن سحبها من اللجنة املالية 
البرملانية بعض مشاريع القوانني جاء من 
بينها الدين العام والسحب من احتياطي 
األجيال القادمة ومشاريع قوانني لفرض 
الضرائب مثل اتفاقيتي القيمة املضافة 
والضريبة االنتقائية، وعللت احلكومة 

مؤخراً خرجت علينا منظمة العفو 
الدولية تنتقد قيام الكويت بتنفيذ أحكام 
اإلعدام بحق مجرمني مرورا بكل درجات 
التقاضي «حتقيقات مباحث ونيابة عامة 
ثم محكمة أول درجة ومن ثم االستئناف 
ثم أعلى درجة للتقاضي وهي التمييز»، 
وخلصت احملاكمات واالعترافات إلى 

اإلدانة الصريحة.
«إذا أردت أن تطــاع فأمر مبا هو 
مستطاع»، وبغض النظر عن كون هذا 
املثل عربي أصيــل لكنه ينطبق على 
طلبات منظمة العفــو، وما جاء عقب 
ذلك من إجــراءات ومطالبات متعلقة 
بسفر وتنقل املواطنني إلى دول االحتاد 

األوروبي.
املعاناة  لألسف، نحن نعاني أشد 
من اســتهداف دولتنــا وبقية دول 
مجلس التعــاون من مافيا املخدرات، 
وشــخصيا وبحكم عملي كصحافي 
أمني أســطر أسبوعيا قضية أو أكثر 
من قضايا مرتبطة باالجتار في السموم 
وأستمتع مبتابعة الضبطيات املتتالية، 

خرج علينا االحتاد األوروبي قبل 
أيام بقرار الشنغن الذي طال انتظاره 
وتضمنت حيثياته املوافقة على إعفاء 
مواطني الكويت منه شــريطة أن يتم 
إلغاء عقوبة اإلعدام في البالد ضمن قرار 
يحمل في طياته االستغراب واحليرة من 
أمر هذا القرار املرفوض جملة وتفصيال. 
فهذا القرار من ناحية يعد تدخال غير 
مقبول من األصدقاء إن جاز التعبير. 
ويعد تدخال مباشــرا في قرارات 
الدولة وسياستها الداخلية وتدخال في 
أنظمتها وقوانينها الشرعية والدستورية 
والتي مت اعتمادها بعد دراسة وتوافق 
بني أبناء الشعب ومواطنيه بالتعاون مع 
اجلميع وارتضت قوانينها واكتسبت 

شرعيتها منها. 
وحكمت فيها مبا يرضي اهللا، وأيضا 
وفقا لقناعات رأى فيها اجلميع في هذا 
البلد الرضــا الكامل عن تلك القوانني 
التي يتوجب أن تكون موجودة لردع 
كل من تســول له نفسه العبث بأمن 
البالد، وقد ال تكون تلك القوانني موافقة 
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