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رمييات

نقشة فكر

خالد العرافة

ريم الوقيان

أسامة الطاحوس

متنيتهم وزراء.. 
متنيتهم نوابًا

تبديد الثروات.. 
وأبناء الكويت

أخبار صحافية ومسجات بال )بي بي( و)الوتساب( 
ادعت ان هناك عناصر مدربة بجيش بدر في العراق، 
تابعة إليران قوامها 400 ألف جندي وأن هناك كوادر 

كويتية من أصول فارسية يتم تدريبها بإيران وأن 
متفجرات وأسلحة دخلت العراق عن طريق ايران 

بغرض تهريبها للكويت واخلليج لزعزعة االمن 
واالستقرار هنا، وان اخلاليا النائمة )صحت(، وأنا 
أقول أين التطمينات احلكومية وأين الرد احلكومي 

والتوضيح على ما يتم تناقله وتداوله عبر املسجات 
والتصريحات االعالمية؟ واال لم تتعظوا من احداث 

1990؟ وللحديث بقية.
> > >

تدخل القائم باألعمال في السفارة اإليرانية بالقضاء 
الكويتي وبسير القضية املرتبطة بشبكة التجسس 

اإليرانية هو تدخل سافر وال ميت للديبلوماسية 

بشيء، فهو تصريح غير مسؤول وتدخل في الشؤون 
الداخلية للكويت، وأمتنى من نائب وزير اخلارجية 

التدخل وإيقاف هذه التصريحات املتهورة وغير 
الديبلوماسية عند حدها.

> > >
أثبتت أحداث البحرين مبا ال يدع مجاال للشك ان نوايا 

ايران ليست طيبة جتاه دول اخلليج العربية، وأثبتت 
ايضا أن هناك خاليا نائمة )صحت( وبشكل الفت 

لالنظار تريد القضاء على كل ما هو مسالم وطيب، 
وأتساءل كمواطنة مسلمة عربية خليجية.. أين احلزم 
واحلسم مع جار يريد ابتالع جيرانه وزعزعة امنهم 
واستقرارهم؟ أين العقالء واحلكماء بإيران من الذين 

يريدون خراب الدار والديار؟ أين الشعب االيراني مما 
يحدث؟ وهل هو يقبل أن جتر املنطقة حلرب ضروس 

وبني من؟ بني مسلمني؟ وعلى ماذا؟ على ال شيء.. 

ان من يدير األمور باحلكومة االيرانية ال يهمه خراب 
إيران من عمارها، بل ان ما يريدونه هو ان يعيش 

الشعب االيراني بأقل مستويات الفقر واجلوع بينما 
)املاللي( هم من يستحوذون على املناقصات النفطية 

واألراضي والدخل اإليراني.. بل وحتى الفستق بإيران 
ميلكه شخص واحد فقط.

> > >
٭ من الفرية: مع احترامي ألعضاء احلكومة وألعضاء 

مجلس األمة، لكنني شخصيا متنيت ان أرى الشيخ 
محمد اخلالد والشيخ د.ابراهيم الدعيج والشيخ سعود 
الناصر وعبداللطيف احلمد ود. عبداهلل الغنيم ونورية 
الصبيح ود.أنس الرشيد وزراء في احلكومة احلالية، 
ومتنيت أن أرى محمد الصقر وعبدالوهاب الهارون 

وعبدالعزيز املطوع وعلي البغلي وحمد اجلوعان 
وفيصل الدويش نوابا باملجلس احلالي.

هي الكلمات ال تتغير، وهي احلجج ال تنفك بعد كل 
مشروع زيادة أو ريحة كادر، فدائما اخلطر قادم 

والبلد سيضيع، واجليل القادم ـ الذي كنت أنا يوم 
منه ـ لن يجد في البلد شيئا، فالدراسات عندهم هي 

باألرقام واألرقام ال تكذب، لكن السادة الذين أطربونا 
بكالمهم وأرقامهم، هل عندهم مشروع وخطة أم فقط 

ميتعوننا بالكلمات وحساب التمنيات؟
لن أذكر أسماء االفاضل، ولكن سأوجه بعض األسئلة 

لعلنا جند ضالتنا عندهم، فبما أننا مقبلون على 
مشاريع ضخمة وعمرانية في البلد، وغالب املشاريع 

تطرأ عليها أوامر تغييرية والغاية تنفيعية كعادتها 
باملاليني، أال تعد هذه االوامر من باب تبديد الثروات؟ 

أين القوانني الصارمة واملخططات الواضحة حتى 
نتجنب باب األمور التبذيرية؟ أليست هذه املشاريع 

وما يطرأ عليها تضر باألجيال القادمة؟ فأين آلية 
الرقابة قبل كل شيء؟ ثم لنسأل السادة ملاذا أضخم 

املشاريع في الدول احمليطة تكون بأقل تكلفة منا 
بفروق واضحة وشاسعة؟ أليس مثل هذه األرقام 

الواضحة جتعل فوق رأس كل كويتي عالمة استفهام؟ 
فال مبرر حلجة املواد واأليدي العاملة، فهذه اسطوانة 
لسيت مشروخة بل حفظناها أكثر من أسمائنا. وزد 

عليها سؤاال مفاده هل قام املسؤولون بحساب كمية 
الهدر في الوزارات حتت حجج النثريات وما بعد 

النثريات؟ هل أدخلوها باحلسبة أم العني فقط على 
راتب املواطن وما في جيب املواطن؟ أنا شخصيا 

ال أحب النقد اخلالي من العالج، وال أعول على فكر 
»املتحلطمني«. 

إن مشروع بناء دولة عندنا غائب عن الواقع، فتحولنا 
لدولة ال يكون بسواعد أكثر من 2 مليون وافد بل 

بسواعد أبنائها ومخرجاتهم، فاملشكلة احلقيقية أن 
السادة املتكلمني عن الكوادر والزيادات نسوا أن هناك 

وافدين يحلون أماكن خريجي اجليل القادم، فنحن 
دولة قائمة على »طمام املرحوم«من أيام املرحوم، 

فالنظام التعليمي الذي يخرج لنا آالف الطالب يحتاج 
إلعادة هيكلة كاملة من خالل استحداث أنظمة 

وتشريعات تشجع على إخراج األيدي العاملة التي 
تخدم املجتمع وحتل محل العمالة الوافدة املسيطرة 

على قطاعات البلد، فمازال نظامنا التعليمي الذي هو 
الركن األول واألساسي في حتقيق التنمية ومشروع 

بناء الدولة، ال يعي أننا في عام2011، فأهمل التعليم 
الفني واملهني، وشوه صورته، فلم يشجع عليه 
أو يشرع قوانني إلحيائه حتى تتنوع املخرجات 

بحسب احلاجات، بل قام نظامنا بتكديس اخلريجني 
وتوجيههم نحو أنواع معينة من الوظائف واملسارات، 

فأين مشروع بناء الدولة؟ وأين صناع القرار؟
أمتنى من اهلل أال يظهر أحد علينا لينتقد دون أن 
يعطي عالجا أو خططا فعليه للتطبيق، فأنا معهم 

أننا نهدر من املال العام وأصبحنا نهدر دون وعي 
ودون دراسة، ولكن هل ميزانيات الدولة واضحة عند 
النواب؟ بحسب نائب كانت اإلجابة بـ : ال... فصباحك 

خير يا بلد.
> > >

٭ نص سالفة: ذكر الشيخ د.محمد الصباح في احد 
الدواوين، »أن الكويتيني أسرة واحدة مع أسرة احلكم، 
وأن أسرة احلكم وأبناؤها ال يفرقون بني الكويتيني«.. 

وأنا أقول يا شيخ صلح، فأسرة احلكم وأبناؤها هم 
مواطنون وفق الدستور، وال توجد تفرقة، بني أبناء 

األسرة وأبناء أسر أخرى، فحن أسرة واحدة انصهرت 
خلدمة البلد ولسنا أسرتني، والشعب ـ الذي معاليكم 
أحد أفراده ـ هو مصدر السلطات، وزد أننا ال نفرق 
أيضا ـ كما يروج البعض ـ بني أفراد األسرة، ألننا 

أمام اهلل وأمام الوطن والقانون سواء، فأدام اهلل بقاء 
وعز الكويت. وتقبل الشكر.

alarafah@windowslive.com

reemw25@hotmail.com

o_altahous@hotmail.com 

أين نواب 
احلكومة؟

يا همشري 
كوجارفت

في جلسة مجلس األمة املنعقدة يوم الثالثاء املاضي 
والتي أدت فيها احلكومة اجلديدة القسم وقدم لرئيسها 

استجواب بعد القسم مباشرة في هذه اجللسة بان 
كذب املعارضة البني، فهم ما انفكوا يصيحون ويبكون 

ويندبون ويضربون على اخلدود ويشقون اجليوب، 
بسبب أن احلكومة قامت بشراء األغلبية في مجلس األمة 

وهم لها تبع باحلق والباطل، وأن هذه األغلبية ستبيع 
الوطن ومصالح األمة للفساد واملفسدين وغيرها وما 

شابهها من أقاويل وأحاديث كنا نقول ما أنزل اهلل جل 
وعال بها من سلطان ولكن من الصعب أن تأتي بدليل 

قاطع ساطع على ذلك. بيد أنه وفي هذه اجللسة )جلسة 
الثالثاء 10مايو( جاءت بهذا الدليل القاطع بل واملانع 

ألدنى شك ليس في قضية واحدة بل في 3 قضايا وفي 
جلسة واحدة لتكون كالشمس في رابعة النهار، ففي تلك 

اجللسة وقفت أغلبية الثلثني ضد احلكومة عندما ردت 
قانون الـ 50 دينارا، أي الثلثني من أعضاء مجلس األمة 
ضد احلكومة بل وأكثر حيث صّوت 45 نائبا ضد إرادة 

احلكومة ولم يتخلف إال املسافرون والغائبون بعذر 
أو غير ذلك، هذه واحدة.  والثانية كانت عندما صّوت 
أكثر من 40 نائبا على إقرار كادر املعلمني رغم السعي 
واجلهد الذي بذلته احلكومة لتأجيل التصويت ومضى 

األمر رغم إرادتها.  والثالثة عندما صوت نفس العدد 
على إقرار زيادة مساعدة الطلبة، واملواضيع الثالثة أقرت 

رغما عن رغبة وإرادة احلكومة فكيف تكون اشترتهم 
وامتلكتهم ومتلكت قرارهم؟ وحقيقة األمر ان األغلبية 

متلك قرارها وهي قادرة على اتخاذ القرار الصائب وفق 
قناعتها وبشجاعة منقطعة النظير خصوصا في هذا 
الزمن القبيح الذي يقود فيه الكذاب والدجال واألفاق 

والذي يراه البعض رغم كل هذا وطنيا؟ لقد أثبت يوم 
الثالثاء أن األغلبية في مجلس األمة ال تباع وال تشترى 

رغم الكذب الذي ميارسه البعض وإمعاتهم.. أغلبية 
واعية مستقلة شريفة تراعي اهلل وضميرها الوطني في 

مواقفها باملجلس لذلك استطاع مجلس 2009 بقوة العزيز 
القدير حتقيق اجنازات مهمة وحيوية في سنتني رغم 

خزعبالت األقلية اجلانحة.. اجنازات عجزت عن حتقيق 
ربعها مجالس مضت في عمر دميوقراطية الكويت في 
4 سنوات. فشكرا »كبيرة« من أعماق قلبي ومن أعماق 

قلوب الكويتيني على صمودكم وإصراركم لتحقيق 
االجناز للكويت والكويتيني من خالل تعاونكم املثمر مع 
هذه احلكومة اإلصالحية التي تتصدى لألقلية الفاسدة.. 

وحفظكم اهلل سندا ملستقبل الكويت والكويتيني.

ياسيد فيروز احملترم، نرجو اال يصيبك ڤيروس 
ابوشنب العم سام كما اصاب املقبور صدام من قبلك وان 

تعلم ان هذه املنطقة اململوءة بالذهب االسود في باطنها 
ال ميكن بأي حال من االحوال ان يسيطر عليها وينفرد 
بها اي طرف من دول املنطقة مهما اوتي من قوة، وهذه 

التصريحات التي سمعناها منكم كما سمعناها من اطراف 
اخرى الثارة الفتنة ال تنتج عنها اال احلروب والدمار 

والفرقة والتباغض، واحلرب االيرانيةـ  الصدامية ليست 
عنكم ببعيد، فأرجو اال تسلكوا ما سلكه صدام في 

سالف الزمن، فالشعب االيراني يعرف جيدا اننا ال نكن 
له اال كل احترام ونفتح له ابواب الرزق، واحملبة منذ 
عقود طويلة حتى اثناء حربه مع العراق كانت جتارته 
وتزوده مبا يلزم في جميع املواد الضرورية تأتي من 

اخلليج ومن دون انقطاع، كما يعيش على ارض اخلليج 
الكثير من عمالة ايران، فال تقطعوا السبل وتنفذوا مآرب 
االعداء، كما أرجو ان تكونوا »خوب هست« وال تكونوا 

»خوب نيص«، وعلى اجلانب الرسمي والشعبي في ايران 
ان يعلموا ان التصريحات االستفزازية ال جتلب للمنطقة 

اال منحدرات الهاوية التي ال حتمد نتائجها، ونقدم لك 
النصح والنصيحة بأن تتناول فطورا من الكاڤيار افضل 

لك من القدو والقلمان شفانا وشفاك اهلل من تلوث 
االوهام وشذوذ االفكار، وعلى الذين يسعون من الشرق 
والغرب ان يعلموا ان ارباك مناطق الطاقة سينعكس على 
شعوبهم مبا ال يفيد، فالهدوء والسكينة والفهم والتفاهم 
جتذب االستقرار ويعود باخلير لشعوب الكرة االرضية 

فهل فيكم من رجل رشيد؟!
يا همشري كوجارفت
ال ينفلت فيك الشفت
امسك دركسونك زين

> > >
افهموها: ارجو ان يعلم اجلميع ان اجلزيرة العربية التي 
توجد فيها املقدسات االسالمية ال ميكن ان يسمح الحد 

بأن يزعزع امنها مهما كلف ذلك من تضحيات، النها 
مهبط الوحي واي خلل يصيبها ال سمح اهلل سيترتب 

عليه هزة الكرة االرضية، فرحم اهلل امرأ عرف قدر 
نفسه، وليتمعن جيدا كل طرف فيما يقدم عليه من 

مخاطر.
> > >

٭ ابتعدوا: نرفض ونستنكر ما تعرض له السيد 
القالف من تهديد مهما كان مصدره، كما نرجو من 

اجلميع االبتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 
االقليمية وترك هذا للجانب الرسمي حلساسية املوقف 
ودقة الظروف هذه االيام ومن سلك غير هذه وتلك ال 

يخدم االمن الوطني.

aljaser_b08@hotmail.com
باسل الجاسر

مطلق الوهيدة

رؤى كويتية

رأي

بعد اإلعالن عن تشكيل احلكومة السابعة لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد هناك 
نصيحة أقدمها لوزيرة التجارة والصناعة أماني 

بورسلي من خالل هذه الزاوية، والتي آمل أن تصلها 
وتتحقق منها وال تهملها ألنها فعال بحاجة إلى متابعة.

بداية أبارك للوزيرة منصبها اجلديد ونأمل من رب 
العاملني أن يعينها على التركات السابقة، ومن خالل 

مطالعتي للسيرة الذاتية للوزيرة استبشرت خيرا في 
اختيار هذه الشخصية ذات الفكر االقتصادي والذي 

سيعود بالفائدة على تطوير التجارة في البالد، وال 
شك أن أولى النصائح املقدمة تتمثل في قضية ارتفاع 
األسعار التي يعاني منها اجلميع وأقصد بها االرتفاع 
املصطنع الذي لم يجد حتى اآلن من يوقفه أمام طمع 

وجشع بعض التجار.
األخت أماني، أمتنى أن يكون وجودك بالوزارة 

إضافة، ونفعا يعود على املواطنني، وإنقاذهم من 
أنياب بعض التجار الذين جعلوا جميع أيام السنة 

مواسم لهم من أجل استغالل املستهلكني وخير 
شاهد االرتفاع الذي نالحظه بني فتره وأخرى في 

ظل صمت الوزارة وعدم اتخاذ أي إجراء ضد هؤالء 
املتالعبني.

معالي الوزيرة، أمتنى أن جتدي آلية واضحة للحد 
من ارتفاع األسعار من خالل وضع مقارنة بني 

تلك األسعار ومعرفة األسباب التي تقف وراء تلك 
االرتفاعات التي بلغت الضعف ومحاسبة املخطئ 

وتطبيق مسطرة القانون على جميع التجار مهما كان 
اسمه بعيدا عن احملاباة.

أعرف جيدا أن الوزيرة من الشخصيات املشهود لها 
بالكفاءة وصاحبة قرار لذا أرجو منها أن تتوكل على 
اهلل وترمي بسهامها نحو هؤالء التجار املخالفني من 

خالل تطبيق أقصى العقوبات وإنصاف املستهلك 
الذي أصبح فريسة سهله لبعض ضعاف النفوس.

الكل يراهن على جناح بورسلي في وزارة التجارة 
وأمتنى أن تترجم ذلك من خالل عملها والنزول إلى 

أرض امليدان لإلطالع عن قرب على االرتفاع غير 
املبرر وإيجاد احللول العاجلة.

كما أن هناك نصيحة أخرى أود أن تصغي إليها 
الوزيرة فيما يتعلق بالهيئة العامة للصناعة حيث ان 

أي وزير يشغل هذه الوزارة يهتم بقطاع التجارة 
ويتناسى الصناعة والتي أصبحت قلعة مغلقة خاصة 

على بعض املسؤولني وكأنها ملكهم اخلاص.
معالي الوزيرة، هناك أمور عليك أن تتحققي منها في 

الصناعة خاصة أن تقارير ديوان احملاسبة سجلت 
العديد من املالحظات املتعلقة بأوجه الهدر، واملطلوب 
منك شخصيا متابعتها ألن تلك التقارير هي مسطرة 

القانون لدى مجلس الوزراء حيث انها تظهر الوجه 
احلقيقي للجهات احلكومية.

الكل يعلم أن هناك من القياديني من مضى عليهم 
سنوات في الصناعة وهم متشبثون بكراسيهم وال 

يستطيع أي شخص أن يخلعهم بسبب أن فالنا 

محسوب على فالن، ويجب عليك يا وزيرتنا أن 
حتركي املياه الساكنة في تلك الهيئة التي أمتنى أن 

تعود كمراقبة مثلما كانت، والبد من تطبيق القانون 
بإحالة كل من بلغ السن القانونية للتقاعد وإعطاء 
فرصة للشباب، حيث ان هناك العديد من الكوادر 

الوطنية ينتظرون الفرصة في الصناعة لشغل 
املناصب القيادية ولكن وجود السياسية التعسفية 

واحملسوبية التي ساهمت في تنصيب عدد من 
األشخاص لشغل أكثر من إدارة وتفويت الفرص على 

اآلخرين حتى أصبحت املناصب حكرا عليهم وليس 
على الكفاءات، املطلوب إجراء تدوير شامل يشمل 

جميع القطاعات وسد الشواغر املشغولة حاليا بوضع 
اليد كما يقول البعض.

أحد القياديني من املغلوبني على أمرهم أبلغني قبل 
أيام بحادثة أمتنى من الوزيرة التحقق منها ألن األمر 
يتعلق باملال العام، وحرصت أن اطرح هذا املوضوع 
في زاويتي وأضعه أمام عني الوزيرة للتحقيق فيه 

وهو انتداب عدد من املوظفني للعمل في املنطقة 
احلرة وهم في األساس يعملون في الهيئة وذلك من 
أجل شمولهم مبكافآت شهرية متنح لهم فوق راتبهم 

بـ 300 دينار، لذا املطلوب من الوزيرة التحقيق 
في هذا األمر، من أجل احملافظة على حرمة األمن 

العام حيث إنك أقسمت باحملافظة عليه وفي النهاية 
أمتنى من الوزيرة بورسلي التوفيق في مسيرتها 

اإلصالحية في التجارة والصناعة.

نصيحة لوزيرة 
التجارة 
والصناعة


