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 قال تعالـــى: (ن والقلم 
وما يســـطرون) «ســـورة 

القلم: ١»
  في بدايـــة حديثي أتقدم 
ببطاقـــة تقدير ومحبة إلى 
وزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود، وأدعو اهللا أن يعينه 
على مـــا وكل إليه من مهام 
وأعباء لتوفير األمن واألمان 

للكويت وشعبها، ولكن اليوم أتوجه إليه ببطاقة تقدير 
وحب، لكنها ممزوجة ببعض املرارة وقد قمت بتجميع 
تلك الهموم التي تتركز في قلب الوزارة وصمام الدولة 

واملواطنني وهي «اإلدارة العامة للتحقيقات».
  معالي الوزيـــر، أنا مواطنة كويتية وال أعمل في أي 
قطاع لدى وزارتكم ولكن ما يبعث لي من رسائل تكون 
فحواها شـــكاوى عما يحدث في تلك القطاع وما أقرأه 
في الصحف عن اإلدارة العامة للتحقيقات جعلني أقوم 
بتلخيص تلك الهموم على شكل مقال أقدمه لكم من خالل 
بطاقة تقدير ومحبة لشخصكم الكرمي لتكون في أجندة 

إصالحكم في الوزارة كما وعدمت:  
  الشـــكل العام للمباني املخصصة ملكاتب التحقيقات 
والتي حتمل في طياتها شكاوى وقضايا كثير من املجتمع 
الكويتي والوافدين غير مهيأة لذلك وهذا ليس افتراء ألنني 
قمت وذهبت وشاهدت بعيني أوراق ملقاة على األرض 
وملفات حتمل ما بينها مصائر أشخاص تظلموا وطلبوا 
احلماية ويكون مصيرهم ملفات ملقاة على األرض، بل 
املضحك أن توجد بعض املكاتب التابعة لقطاع التحقيقات 
آيلة للسقوط ومن املمكن في أي وقت ان يقع سقف املبنى 
على موظفيه ولكن املسؤولني عن ذلك لم يصدروا إلى اآلن 
أوامر بنقلهم مع العلم بوجود مكاتب فارغة تقدر على 
استقبالهم ولكن «املكتب الفني» الذي ال نعرف إلى اآلن 
ما هو وظيفته الفعلية في تلك اإلدارة وما هي إجنازاته، 
املهم ذلك املكتب يستغل حيزا كبيرا من املساحة في بنيان 

الوزارة مع العلم بأن دوامهم 
ليس يوميا أي باملنطق ال 
يحتاجون لتلك املساحة من 
املباني «بـــس يا بخت من 
كان ظهره من العدل»، هذا 
بالنسبة للشكل العام الذي 
يذكرنا عند الدخول للشكوى 
أو لالستفسار عن شيء كما 
لو أنني ذاهبة إلى «مجمع 
التحريـــر»، أما البنية الداخلية لإلدارة فحدث وال حرج 
وال أقصد التعميم ألن إذا خليت خربت فيوجد في تلك 
اإلدارة من يرعون اهللا في مصلحة الكويت ولكن لألسف 
ال يستطيعون احلديث أو الشكوى مما يرون من أخطاء 
ولكن كلماتنا تسلط الضوء على بعض املوظفني في تلك 
اإلدارة الذين يندرجون حتت مسمى االستهتار الوظيفي 
ولألســـف يتمتعون بكل املزايا مقابل الراحة على أمن 
املواطنني، فعلى ســـبيل املثـــال، واألمثلة كثيرة، ولكن 
نذكر واحدا من بحور استهتارهم فإذا حدثت أي مصيبة 
ملواطن ســـواء كويتي أو غير كويتي عند السؤال على 
احملقق تكون اإلجابة: انتظر نتصل فيه عشان يحضر؟ 
وهنا الصفعة الكبرى للمواطن هل األمن أصبح من خالل 
تلفون للحضور؟ أين شعار الداخلية عيون ساهرة على 
أمن البالد؟ وأخيرا وليس آخرا عندما يذهب أي مواطن 
ال يحمل «كرت» وليس هناك اتصال هاتفي من مسؤول 
ما «للوساطة» ويقدم شكواه للمسؤولني في تلك اإلدارة 
ال يوجد رد من املســـؤول وجتلس الشكوى في اإلدراج 
شهورا دون رد .. اهللا يرحم أيام العميد يعقوب املهيني 

ما كان في واسطة وال في خشمك وال أذنك. 
  كلمة وما تنرد: املادة ٢٩ من الدستور تنص على «الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون 
في احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم في ذلك 

بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين».
  atach_hoti@hotmail.com 

 الرئيـــس الســـابق محمد 
حســـني مبارك، أكتب لك هذا 
املقال بعد أن ســـمعت مرارا 
البيان الذي تاله نائبك اللواء 
عمر سليمان معلنا تنحيك عن 
رئاسة اجلمهورية، ذلك البيان 
الذي رسم كل معاني احلزن 

على وجوه محبيك.
  أبا عالء، أعلـــم يقينا أنك 

لم تتخذ هذا القرار إال حقنا لدماء أبنائك املصريني وحرصا 
منك على أمن واستقرار معشوقتك مصر.. مصر التي حاربت 
ألجل ترابها، مصر التي بحنكتك وديبلوماســـيتك جعلتها 

البلد الوحيد الذي ليس له أعداء. 
  أبا عالء، أكتب لك مقـــاال تتناثر منه أحرف صادقة من 
قلب صادق محب   فبالرغم مـــن كل الهتافات التي انطلقت 
ضدك واألقاويل التي نسمعها عنك في الفضائيات العربية 
والعاملية تبقى في نظر الكويتيني حليفا وصديقا على مدى 
عقود من الزمن كنت لنـــا خاللها خير معني، حني غدر بنا 
جار الشمال وهتك أرضنا ويتم أبناءنا وشتت شملنا وحني 
تخلى عنا أغلب الدول التي كنا نراها سندا لنا. احتويت أنت 
الكويتيني على أرضك بصدر رحب دون أن نشعر بالغربة 
فكانت مصر قيادة وشـــعبا هي الصدر احلاني للكثير من 

أبناء الشعب الكويتي. 
  أبا عالء، لن تنسى الكويت 
يوما إرســـالك جيش مصر 
للدفاع عن أراضيها ولن ميسح 
من ذاكرتها وقوفك في وجه 
أمام  املقبور صدام حســـني 
العالم بأسره ولن يغيب عن 
مســـامعها صرخاتك املدوية 
بوجه طاغية العصر بأن يرحل 

من الكويت في وقت صمت فيه الكثير صمت القبور.  
  إنني ككويتي تعلمت الوفاء ورد اجلميل يعز علي رحيلك 
بهذا الشكل، فأنت في عني الكويت وقلبها تبقى مرفوع الرأس 
شامخا شموخ األهرام.. شكرا لك يا مبارك.. شكرا من وطن 

ال ينسى املعروف.
< < <  

  نقطة أخيـرة: عندما عرض الرئيس مبارك على املعارضة 
احلوار مع نائبه للخروج من هذه األزمة رفضت املعارضة 
احلوار قبل أن يفوض نائبه في جميع صالحياته، وبعدما 
قبل هذا الطلب وفوض نائبه في جميع صالحياته رفضت 
املعارضـــة هذا التفويض وأصرت على رحيله.. وهذا يثير 

االستفهام عن مآربها.
  m.almashan@hotmail.com 

 د.نرمين يوسف الحوطي

 بطاقة تقدير
   إلى وزير الداخلية

 محلك سر

 محمد المشعان

 وداعا حسني مبارك

 بيني وبينك

الشـــعب   نبارك ونهنئ 
املصري علـــى جمهوريته 
الثانيـــة اجلديـــدة والتي 
انطوت كذلك على رســـائل 
مهمة ينبغي قراءتها والتمعن 

فيها ومن أهمها ما يلي:
الشـــعبي كان    ـ احلراك 
وقـــوده الفقـــر والبطالـــة 
وسوء املعيشة وضيق فرص 

التعبير احلر الرســـمية واملشاركة احلقيقية في صنع 
القرار السياسي وتزايد آالمه وهو يرى استشراء الفساد 
االداري واملالي، وجاء متأخرا عن هذا احلراك التنظيرات 
النظرية للجماعات السياسية من األحزاب الوطنية التي 

قضت عقودا من الزمن في تنظيراتها.
  ـ من الصعوبة اليوم تضييق وســـائل التعبير عبر 
وسائل الرقابة التقليدية فالفضاء العاملي أصبح األداة 
الرحبة واخليار املتعدد بـــال قيود. ولم تأبه اجلماهير 
لإلعالم الرسمي املنمق واجته معظمها إلى اإلعالم اخلارجي 
املتعدد لتمحيص احلقيقة. وكأن اإلعالم املصري الرسمي 

لم يستفد من جتربة إعالمه الفاشلة عام ١٩٦٧.
  ـ كان «الكاسيت» أداة نقل التوجيهات واخلطابات من 
قيادات الثورة اإلسالمية في إيران عام ١٩٧٩، وتطورت 
اليوم إلى األســـرع والفورية عبـــر «التويتر» فلم تعد 
املنشورات السرية املعاقب عليها بصفتها مساسا بأمن 
الدولة دارجة بعـــد اليوم، ومن املفارقـــات ان تتزامن 
ذكرى الثورة في إيران مـــع انتصارات ثورة ٢٥ يناير 

املصرية.
  ـ تورط جمع من الرموز الفنية والرياضية الذين غالبا 
هم محل اهتمام وإعجاب الشباب في مواقف سياسية ضد 
هذا التحول املصري اجلديد ولم يتركوا في تصريحاتهم 
املستفزة مجاال للتراجع أو على األقل مسك العصى من 

الوسط.
  ـ ركزت الدول القطبية احلليفة دائما على دعم النظام 

السياســـي باملال والعتاد 
اال ما  الشـــعب  وجتاهلت 
امام  الرمـــاد  يقتضي بذر 
العيون لرفع العتب، ومن 
املتوقـــع اآلن أن تفهم هذا 
الدرس وتركز مستقبال على 
الشـــعوب أكثر من النظام 

السياسي الذي يحكمه.
  ـ بكل ســـهولة وبال أي 
حياء أو حرج ســـرعان ما تتخلى هـــذه الدول القطبية 
عن صاحبهم ونظامه السياسي وتدير له ظهرها، بل من 
املتوقع وألسباب سياسية أن تكشف هذه الدول قريبا عن 
املستور والفضائح إمعانا في مغازلة النظام السياسي 
اجلديـــد وجمهوره، فيا أيتها األنظمة العربية رصيدكم 
األهم واألقوى والدائم هو شـــعبكم الوفي وهي حقيقة 
اجلميع أدركها منذ زمن الشاه الذي ألقوه كالفأر امليت ـ 

حسب تعبيره ـ ولكن من يتعامل معها بواقعية؟!
  ـ القلق األول الذي يساور هذه الدول القطبية هو مدى 
تعامل النظام اجلديد مع ربيبتهم إسرائيل وهم في حالة 
استعداد للتضييق عبر وقف الدعم املالي والتزود بقطع 

غيار االسلحة ذات املصدر الواحد.
  ـ من املتوقع أن تضيق هذه الدول القطبية على النظام 
السياسي املصري اجلديد ملزيد من االمالءات السياسية 
مما يبرز مدى أهمية تكافل الدول العربية واإلسالمية مع 
شقيقتهم الكبرى مصر عبر املزيد من ضخ االستثمارات 
والدعم املالي الالزم إلجناح الثورة الشبابية وتخطيهما 

هذه املرحلة االبتدائية احلرجة.
  ـ أثبت اجليش املصري انه صديق الشـــعب وحامي 
ثورته ويبقى االختبار احلقيقي للوفاء بتعهداته االصالحية 

وتكرار جتربة السوداني «سوار الذهب».
  وهناك بالتأكيد الكثير من الدروس والعبر األخرى.. 

لكننا نكتفي.
  a.alsalleh@yahoo.com 

 عبدالهادي الصالح

 دروس وعبر من الثورة 
المصرية الثانية

 م.٣٦

 بداية يسعدني وبسرور جم أن أتقدم إلى نائب رئيس 
الـــوزراء ووزير الداخلية الشـــيخ أحمد احلمود بخالص 
التهنئة على نيله الثقة الغالية من صاحب السمو األمير، 
حفظه اهللا ورعاه، وأعلن عن اعتقادي الراسخ بأنه اختيار 
موفق وأمتنى ألبي حمود التوفيق والسداد في إحداث ثورة 
إصالحيـــة تؤدي لنقلة نوعية فـــي وزارة الداخلية التي 
ترتبط وبصورة وثيقة باملواطـــن واملقيم وأمنهما وأمن 

الوطن وحفظ النظام لهم جميعا.
  ولعل أبرز وأهم قضية يجب أن تكون على رأس أجندة 
وزير الداخلية هي حفظ كرامة اإلنســـان أيا كان جنســـه 
أو عرقه أو جنســـيته، والعمل بجد وصرامة على تطبيق 
القاعدة القانونية العتيدة والواردة في دســـتور الكويت 
أيضـــا وهي أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته، فال يجوز، 
بأي حال من األحوال وحتت أي ذريعة كانت، إهانته بأي 
صـــورة، وتتضاعف األهمية عندما تتـــم اهانته النتزاع 
االعترافات منه أو لتؤخذ أدلة إدانته من فمه حتت وطأة 
أي نوع من أنواع الضغوط سواء كانت معنوية كالتهديد 

والوعيد أو الضرب والتعذيب.
  واملؤسف جدا انه لدينا الكثير من املواطنني بل وممن 
يتقلدون مناصب عليا ووســـطى يرفضون هذه القاعدة 
وخصوصا في التعامل مع املجرمني أو من هم مشروع إجرام، 
وكذلك هو احلال بالنسبة لبعض قيادات وزارة الداخلية، 
ويعتقدون بأن املجرمني يجب أن تكون لهم معاملة خاصة 
تختلف عن األشـــخاص العاديني وتتضمن هذه املعاملة 
اخلاصة ضمن ما تتضمنه االهانة والضرب ولكنهم نسوا 
أن يقولوا لنا معايير محددة للشخص العادي الذي يجب 
أن يحترم، واملجرم ومشـــروع املجرم الذي يسمح لرجال 
األمن أن يهينوه ويضربوه ونســـوا أو تناسوا أيضا أننا 
نعيـــش في عالم ال ينفك عن التقدم والصور تنقل لنا من 
العالم املتقدم وعبر املشاهد التي تنقلها املسلسالت واألفالم 
ناهيك عن معرفة املتابع والباحث بأنه وعند القبض على 
املتهم يبلغ على الفور بحقه القانوني بعدم احلديث والرد 
على أي سؤال قبل حضور محاميه وبعدها يبدأ التحقيق 
وينتظرون أن يقع بتناقض أو كذب بلسانه فيواجه باألدلة 
والبراهني ويحال بعد ذلك بتناقض أقواله وأدلة وبراهني 
ادانته إلى القضاء الـــذي ينظر ويدرس وبعد ذلك يحكم 

ويقرر إن كانت هناك جرمية من عدمه.
  هذا ما هو متواجد لدى العالم املتحضر الذي تقل اجلرمية 
عندهـــم وال تزيد عما هو موجـــود عندنا، ولكن أن يقرر 
البعض مسبقا بأن هذا مجرم أو غير ذلك فهذا أمر مجاف 
للحق والعدالة والقانون وقبل هذا وذاك شرعة احلسيب 

الرقيب الذي كرم اإلنسان وكرم آدميته.
  كما أن أي انتزاع ألي اعتراف من املتهم حتت الضغط 
املعنوي أو املادي ال يعتد بـــه البتة وتعتبر كأن لم تكن 
أمام النيابة التي تدرس القضية متهيدا إلحالتها للمحكمة 
ومبجرد أن يقول املتهم أنه تعرض للضغط، أي أن املتهم 
الواعي ســـواء كان متهما أو بالفعل مجرما فإنه سيخرج 
مـــن إطار هـــذه االعترافات األمر الـــذي يدحض أي مبرر 
للخروج على القانون واللجوء للضغوط والضرب أيضا، 
وحقيقـــة األمر فإن البعض من رجال املباحث ولألســـف 
الشـــديد هم خاملون ويأخذون الناس بالشبهة من خالل 
شـــكوك مصادرهم فهم وبدال من أن يقوموا بدورهم الذي 
رســـمه القانون من مراقبة املتهم والتجسس عليه وذلك 
جلمع أدلـــة إدانته فإنهم يتجاوزون هذه االســـتحقاقات 
القانونية فيقومون بالقبض على املتهم مبجرد الشـــبهة 
والشك فيقبضون عليه ويقومون بالضغط عليه من خالل 
حبسه والضغط عليه معنويا وأحيانا ماديا ليس النتزاع 
اعتراف بل وأحيانـــا كثيرة النتزاع أدلة إدانته فإن صبر 
على الضغط خرج من القضية بريئا ولو كان مجرما، وإن 
خضع واستسلم فيكون مجرما ولو كان بريئا وال حول وال 
قوة إال باهللا، وخصوصا إن كان املتهم جاهال بالقانون أو 
باألحرى (فقيرا مسكينا) الذي ال يدري بأنه إن أنكر وقال 
إنه تعرض ألي نوع من الضغط أمام النيابة فإنها جميعا 
تزاح عنه أي أن هذه الضغوط ال تفيد العدالة قطعيا، إذا 

ملاذا يتم اللجوء اليها؟
  ويزداد األمر سوء وظلما وجورا عندما يذهب مقيم من 
بعض اجلاليات املعروفة للمخفر بسبب أي شكوى عليه 
كأن يكون خادما أو خادمة وتأتي الشكوى من مخدومها أو 
مخدومتها، فإنك ستجد اجلماعة ينقضون على هذا الفقير 
بالضرب حتى يعترف مبا لم يقترفه وهو ال يعلم حقوقه 
القانونية فيحصل على نيشان اجلرمية وهو على األغلب 
بريء؟ واألنكى أنه حتى لو اكتشـــفت احملكمة براءة هذا 
املسكني وقامت بتبرئته فإن وزارة الداخلية تصدر عليه 
وأوتوماتيكيا قرار إبعاد إداري وهذا في عرفهم(املساكني) 
إعـــدام ألنه قطع لألرزاق، ليس هذا وحســـب بل إن هناك 
اإلجراءات الغريبة العجيبة مثل وقف إصدار ڤيزا لبعض 
اجلنسيات بسبب أن هذه النوعية أو اجلنس كثير اجلرمية، 
وبالرغم من هذه اإلجراءات القاسية بل والظاملة في أحيانا 
كثيرة فإننا لم نقض على اجلرمية بل هي بازدياد وإحصائيات 
وزارة الداخلية خير شاهد، وأجد من الضروري أن أعرج 
علـــى حقوق املواطن لدى رجال املباحـــث، وبالواقع فإن 
املواطن الكويتي يحظى باالحترام الالئق بالعادة، وعلى 
األغلب، ولكن هناك بعض التجاوزات التي منها ما حدث 
للمواطن املغدور وزميله اللذين تعرضا للضرب املبرح ما 
أفضى إلى وفاة إنسان وهذه ليست باحلادثة الوحيدة بكل 
التأكيد هناك غيرها وأعتقد أنها ليست بالقليل ولألسف 
الشـــديد.. وواقع األمر وحقيقته فإن احلق أحق أن يتبع، 
وليس بتجاوز الدســـتور والقانون وحقوق اإلنسان أيا 
كان جنسه أو عرقه أو جنسيته، نستطيع أن نقضي على 
اجلرمية بل ان العكس هو السبيل إلحداث حتجيم اجلرمية، 
وعليه فإنني أتطلع لتحرك حازم وصارم من معالي وزير 
الداخلية ملراقبة ومحاسبة املتجاوزين على حقوق اإلنسان 
في مخافر وطني الكويت التي يجب أن تخلو متاما من هذه 
األفعال املشينة املرتكزة على الظلم الذي هو ظلمات أخشى 
أن نقع في مجاهلها «ال قدر اهللا وال كان» بسبب جتاوزات 
هذه القلـــة اخلارجة على القانون.. وحفظ العزيز القدير 
الكويت وطنا وأميرا وشعبا من كل مكروه وأسأله جلت 

قدرته بأال يأخذنا بجريرة السفهاء منا.. اللهم آمني.
  Aljaser_b@hotmail.com 

 الصيد في املاء العكر صفة الضعفاء إن لم يكن صفة 
لألغبياء، وهذا ما حصل مع األحداث األخيرة التي حدثت 
في مصر الشـــقيقة. وال يغفل على أحد الدور العظيم 
الـــذي لعبته مصر في تاريخ كل الدول العربية وأنها 
متثل الرمز السياســـي للعرب، وال ننســـى أيضا أنها 
متثل الدرع الواقية واحلامية للدول العربية ألسباب 
عدة، وأنها أيضا متثل جامعة الدول العربية ودورها 
في احلروب التي خاضتها غالبية هذه الشعوب. كما 
ال ينكر أحد املكانة السياســـية والفنية واحلضارية 
والتعليمية ملصر، كون أن هذه البالد تتعرض ألزمة 
سياسية حالية وسواء كان احلق مع الشعب املصري 
احلبيب أو مع النظام احلالي فال يعني أن يلعب اخلبثاء 

لعبتهم ويحاولون التصيد لغرض في أنفسهم.
  ال نريد ملصر أن تنحاز وراء آراء ألصحابها حاجة 
وال نريـــد لهذه البوابة احلامية للعروبة أن تنكســـر 
وبالتالي تشـــرع األبواب للعابثـــني بها وبغيرها من 
التابعني وال نريد أن تنحـــرف القاطرة فتنحرف من 

بعدها عرباتها.
  ما يحدث شـــأن داخلي أصحابـــه أدرى باملصلحة 
وأصحابه أدرى باحلل الســـليم للقضاء على املشكلة 
وأصحابه هم املستفيد واملتضرر األول واألخير، ونحن 
ال منلـــك كدول عربية ومســـلمة إال مد يد العون حني 
الطلب والدعاء للوصول لبـــر األمان حني ال ينفع إال 
الدعاء لكن أن تخرج فضائيات ومحللون يدلون بدلو 
فيه نار اهللا املوقدة لتشـــتعل األمـــور وتصبح أكثر 
سوءا فهذا هو املرفوض. النصيحة ال تؤتى ثمارها إال 
إذا كانت خالصة لوجه اهللا وحني تصب في املصلحة 
العامة وحني تهدف للسالم في بلد قيل فيها (ادخلوها 

بسالم).
  مـــا يكتب من مقاالت أكثرها مـــن ورائه هدف غير 
سليم وما يؤخذ من شعارات فيه الضرر لبلد لو ضاع 
ضاعت أمة بأكملها، وما ينطق به دعاة دين يقصد من 
خلفه فساد سياسي وما يتشدق به البعض يستهدف 
إشعال النار، وما تسعى له بعض الدول من إضعاف 
ملصر واملزايدة عليها، كل هذا فيه ضرر للشعب املصري 

أوال وملصر والعروبة ثانيا.
  املنطقة العربية في غنى عن االستماع لهؤالء وهي 
البقعة التي حتيط بهـــا األخطار من كل جانب لنحم 
مصر ذات املاليني واملتعددة األحزاب السياسية والدينية 
والعقائدية، لنحم العروبة ونكف عن حتليالت تضر 
أكثر مما تفيد فقد قالتها إســـرائيل ذات يوم ان أسرار 
الـــدول العربية وخططها السياســـية تأخذها من فم 
محلليها وطرق تفكير شـــعوبها ونحن أكثر شعوب 

األرض حتدثا وكالما.
  لن نكون نحن والزمن عليها، لنساعد بالطرق السلمية 
مصر وشعبها ونعني على تخطي هذه األزمة واالختيار 
لها في قائد أو نظام غير غافلني عن رجل خدم ونهض 
ببالد طوال هذه السنوات الطوال وإن كانت له عيوبه 

فال يوجد منا من هو خال من العيوب.
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 باسل الجاسر

 «الداخلية» وحفظ كرامة اإلنسان

 رؤى كويتية
 هيا الفهد

 مصر والمؤامرة

 كلمات

 تدور فكرة ودعوة هذه األيام بني بعض الشـــباب 
السياسي املتحمس لعمل جتمع في اليوم الثامن من 
شهر مارس مطالبني بإسقاط احلكومة وتنحية رئيسها، 
وهذه الدعوة متأثرة جدا مبا حصل في تونس ومصر 
ومتأثرة جدا مبارد الشباب الذي استفاق من غيبوبته، 
وفى هذا املجال أنـــا ال أدعو وال أرفض، ولكن يجب 
أن نحســـبها صح وجنيب عن أسئلة منطقية أولها: 
ملاذا نحمل ســـوء خياراتنا إلى غيرنا؟ فنحن شباب 
الكويت وشيوخها ونساءها وبناتها من أوصلنا هذا 
املجلس الذي جدد الثقة في رئيس احلكومة بأغلبية 
لم تتعد ٣ أصوات، فلو أحسنا اختياراتنا لرحل رئيس 
احلكومة دون جتمع ومظاهرة ورفع فيه كتاب عدم 

التعاون لصاحب السمو حفظه اهللا. 
  الســـؤال الثاني: من الذي قبـــل أن يغير قناعته 
واختياره باملال السياســـي؟ أليس هـــم منا وأبناء 
جلدتنا، فاإلصالح الذي تنشدونه يجب أن يبدأ من 
البيت واجلـــار والصاحب والقريب الذي أوصل من 
استخدم املال السياسي لغرض املصلحة وهدم بذلك 

اخليار مصلحة البلد. 
  ثالثا: من الذي قبل الغش والتزوير في املناقصات؟ 
أليس هم أبنـــاء اجللدة والوطن، فلماذا نتجاوز كل 

تلك األعضاء الفاسدة؟
  جميل هذا الشـــعور املنطلق من الشباب الواعي 
املغرد في تويتر ذلك العالم اجلميل الذي أقام الدنيا 

ولم يقعدها بعد واهللا يستر من تواليها.
  بعد إعالن تنحي الرئيس املصري محمد حسنى 
مبارك انتابني خليط من املشاعر فال احلزن يسيطر 
وال الفرح يعبر ناهيك عن اخلوف والترقب ألن اجلرح 

أصاب القلب ولكن محروسة يا مصر بإذن اهللا. 
  fahadalazemi@hotmail.com 
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