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تساقط ورق التوت !

األحالم والشباب 
وماذا قالوا عني

جسامة التحديات 
احلكومية

فيما يبدو عزيزي المواطن الكويتي البسيط أنك 
أنت صاحب االيداعات المليونية وأنت المتهم بغسيل 

األموال والرشوة والقبض وبيع نفسك ووطنك 
مقابل الماليين من الدنانير، فيما يبدو أنك أنت أيها 

المواطن الفقير الذي تنتظر راتبك الشهري قبل حلول 
موعده بنصف شهر على االقل.. أنت المتهم ببيع 

الوطن للراشين ولمن يمررون القوانين التي تتماشى 
ومصالحهم.. وأنت الذي ساعد أصحاب الذمم الواسعة 

من التجار على االحتكار واالستئثار بالمناقصات 
والعبث بمال الوطن هنا وهناك!

وإال عزيزي المواطن إذا كان المتهمون في قضية 
االيداعات المليونية كلهم شرفاء وكلهم أبرياء براءة 

الذئب من دم ابن يعقوب، فمن يا ترى المتهم الحقيقي 
في هذه القضية التي بها أسماء طالما كان الحق بينا 

وأظهرته لنا باطال؟ وكم من مرة كانت الحقيقة واضحة 
وقالوا عكس ذلك وأوهمونا أنهم يدافعون عن الشعب 
ومال الشعب ومصالح الشعب والبلد! لكن اهلل كشفهم 

وسقطت ورقة التوت.
السؤال الملح هنا هو لماذا لم ترد أسماء ضمن القائمة 

من النواب المعارضين الشرفاء بحق؟ لماذا أشخاص 
كالسعدون والبراك والمسلم وهايف والطبطبائي 

والدقباسي وغيرهم آخرون لم ترد أسماؤهم ضمن 
كشوف البنك؟

هناك مقولة شهيرة نعرفها جميعا تقول »ال دخان بال 
نار«، ومن المفترض أنه ال تحويل بال شبهة، ونعتقد 

أن البنك الذي فضح جرائم االيداعات ليس بساذج 
أو مبتدئ ليعرض نفسه لهذه المساءلة ومحاوالت 

الثأر من أناس ربما يكونون نوابا ويترصدون له في 
المستقبل، نحن ال نتهم شخصا بعينه هنا ونؤكد على 
أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن على القبيضة 
االصليين أال يكابروا وال يعاندوا وال يضللوا أكثر من 
هذا وأن يتوبوا إلى اهلل ويعترفوا بأخطائهم وبمن قدم 

لهم الرشوة ربما يغفر اهلل ومن ثم الشعب لهم.
نقول للمرتشين القبيضة لقد انفضح أمركم وتساقطت 

ورقة التوت التي دائما ما احتميتم خلفها بالباطل.. 
وقد جاء وقت الحساب أو بدأ وقت الحساب، فأنتم لن 
تحاسبوا قضائيا فقط ولكن محاسبتكم شعبيا قادمة 

ال محالة حتى وإن هربتم من عدالة القضاء لعدم توافر 
األدلة أو لحيلكم وما أكثرها.. فإن الشعب سيقول 

كلمته في الصندوق الذي ننصحكم بأال تحتكموا إليه.

كم واحد فينا عاش جتربة 
كلها طموح، فكر في 

حلم ومتنى ان يحققه؟ 
أكيد كثير، كل واحد فينا 

داخله طاقة ايجابية تصنع 
املعجزات او يستغلها بأسوأ 
صورة فتتحول الى كابوس 
ومارد من الصعب التخلص 
منه، ونحن الشباب بداخلنا 

أحالم وطموحات نعيش 
من اجل حتقيقها يعني 

عايشني األمل لكن لألسف 
فيه ناس حولنا تسعى 

لهدم هذا األمل وحتوله 
مللل وشعور باإلحباط، 

أحالم نراها حقيقية لكن 
من حولنا يسعون لتحويلها 

الى أوهام رغم ان أحالمنا 
بسيطة وعلى قد حالنا هناك 

من يتمنى العمل في مكان 
مرموق ويحقق ذاته ومن 

يتمنى ان يتزوج ويبدأ 
حياته واللي نفسه يكون 
مشهورا، واللي حتلم بأن 
تكون مسؤولة ولها دور 

في املجتمع لكننا جند دائما 
من يتربص بهذه األحالم 
ليشعرونا بأننا ال شيء، 

ومن خالل كالمي مع كثير 
من الشباب والبنات في 
هذا املوضوع وجدت ان 

فئة كبيرة من الشباب 
تعيش نفس احلالة فكانت 

لديهم أحالم وطموحات 
لكن لألسف ناس حواليهم 
خلتهم يتخلوا عنها وكانوا 

يتفننون في حتطيم 
الطموح بكلمات مثل انت 
فاشل.. انت مطيور تريد 
الوصول بسرعة.. انت ما 

عندك صبر.. انت فاكر 
نفسك مني.. واحلم على 

قدك باللهجة املصرية، 
ولألسف اغلب هذه الكلمات 

تأتي لنا من اقرب الناس 
لنا مثل األهل واألصدقاء 
الذين يشعرون بالغيرة 

واحلقد والرغبة في حتطيم 
اي شخص عنده طموح، 
احيانا خوف األهل علينا 

يكون سببا في هدم الكثير 
من األحالم سواء للبنات 
او الشباب الزم نتحدى 

ونقول لكل شخص يريد 
هدمنا انه لو يرى أحالمنا 
مجرد أوهام فهي بالنسبة 

لنا اوهام حقيقية، يجب 
علينا اإلصرار على النجاح 
ألن اغلب الناس مع الناجح 

»واسألوا مجرب وال تسألوا 
طبيب«، في يوم من األيام 
خسرت في مشروع وهذا 
كان منذ 6 سنوات تقريبا 

اقرب املقربني باعوني 
ومنهم من وقف يراني 

اترنح ومنهم من قال »انا 
نصاب«.. الخ، كنت كل يوم 

اسمع قصة عني جديدة 
لوال اهلل سبحانه وتعالى 
ودعاء والدتي كان الناس 

داسوني ولكن رجعت 
احسن من قبل وهذا بفضل 

اهلل ووقفت مرة ثانية 
وتعلمت أشياء لم اتعلمها 

ايام الدراسة واهلل سبحانه 
ما يكتب اال كل خير واللي 

باعوني رجعوا لي مرة ثانية 
ولكن بعد فوات األوان يعني 
هم يلعبوا بالوقت الضائع يا 
ناس اللي ما يخسر ما يربح 

واللي ما يفشل ما ينجح. 
في اخلتام إرادة النجاح 

وإرادة الفشل نقيضان ال 
يجتمعان وال يرتفعان معا 
فإما ان تريد النجاح واال 

فأنت تريد الفشل.

ما التحديات التي تواجه احلكومة املقبلة؟
ال أعتقد بأن اإلجابة عن هذا السؤال سهلة، فهناك العديد 

من التحديات الداخلية التي تواجه احلكومة القادمة، 
وهي بحاجة إلى صدق في التعامل مع مثل هذه القضايا 

الكثيرة واملتنوعة كما ونوعا في الوقت نفسه، وهذه 
التحديات هي التي ستضع الكويت على املسار الصحيح 

إن كان هناك حسن في التعامل معها.
أما عن التحديات فتبدأ مع بداية االنتخابات القادمة، من 

حيث التحضير اجليد لها، وضمان نزاهة العملية برمتها، 
ومحاولة إيقاف أصحاب النفوذ عند حدهم من التدخل 

فيها.
وبعد االنتخابات يكون هناك ملف كبير بحاجة إلى حسم 

وتطبيق القانون عليه وهو ملف اإلعالم »الفاسد« الذي 
أخذ يتهم اآلخرين والناس صباح مساء، ويتطاول على 

الدول الصديقة والشقيقة.
وبعد االنتخابات فإن أكبر هّم الكويتيني هو »محاربة 

الفساد« والذي بدأ يصبح ظاهرة تتفشى في املجتمع، 
وقد قامت الزميلة »القبس« بعمل استبيان عبر حسابها 

في موقع التواصل االجتماعي »تويتر« وذلك ملعرفة توجه 
الناخبني، حيث كانت النتائج 61% منهم يذكر بأن املدخل 

احلقيقي لإلصالح هو محاربة الفساد.
وتعتبر ظاهرة الفساد داللة بارزة على نقص القيم 

االجتماعية لدى احلكومة ومن يقبل أو املستفيد من 
هذا األمر حتى املجتمع الذي ال ينكر فساد املفسد 

يصبح شريكا في هذا الفساد، ولو صلح رجال السياسة 
لصلحت أمور كثيرة إن لم أقل معظمها، ولعل من أبرز 

صور الفساد البارزة عدم الوضوح وعدم الشفافية 
في إرساء بعض املناقصات الكبيرة، وعدم اختيار 

املواطن األكفأ للمناصب عموما والقيادية خصوصا، 
والروتني احلكومي القاتل والذي يجعل ضعاف النفوس 
يستخدمون الرشوة، واستغالل املناصب من أجل أمور 

شخصية، إضافة للعديد من القضايا التي ال تقل عن التي 
ذكرت.

وبعد االنتهاء من ملف الفساد أو احلد منه تأتي عملية 
البناء احلقيقية والتي يسبقها تخطيط سليم وحصيف 
في الوقت نفسه، واالستماع لرأى الشباب عند وضع 
هذه اخلطط املختلفة والذي أصبح عنصرا فاعال في 
املجتمع، ثم تطبيق القانون على اجلميع دون محاباة 

ألحد.
فهذه مجموعة من التحديات التي تواجه احلكومة املقبلة، 

وآمل أن تتم معاجلتها بطريقة مهنية، وحتى ال يكون 
اإلصالح مجرد شعار أو ترف فكري نتحدث عنه من 

وقت آلخر وعند احلاجة أو في أوقات االنتخابات.

يا سادة يا كرامدلو صباحي

وجهة نظر

باسل الجاسر

ابتسام محمد العون

املؤزمون 
مشكلة تولد 
مشكلة

»مالقيف« 
على قارعة 
الطريق

بعد كل املشاكل التي ولدها املؤزمون 
للكويت وأهلها منذ بضعة شهور ال 
لشيء سوى لتحقيق أجندات خفية 

ال عالقة للوطن وأهله بها وامنا على 
حسابهما، وآخر هذه املشاكل مشكلة 

دستورية احلكومة، ودستورية 
حل مجلس األمة، ومدى دستورية 

ما سيصدر من مرسوم الدعوة 
لالنتخابات.

وكل هذا بسبب ما أحدثوه من قالقل 
وأزمات لتحقيق رحيل سمو الرئيس 

وحل مجلس األمة وبأقصى سرعة 
حتى أن سمو الرئيس أعلن الرحيل 

ومع ذلك أصروا على البقاء بالشارع، 

الرحيل مت وهم مازالوا يهددون 
ويتوعدون ويقولون حكومة انتقالية 

تشرف على االنتخابات.
على الرغم من أن الدستور قد خال 

من هذا املصطلح، فقد حتقق لهم ما 
يريدون إال أنهم أوقعوا البالد في 
مأزق دستوري تعذر على اخلبراء 

الدستوريني االتفاق للوصول ملخرج 
من هذا املأزق ولكل منهم وجهة نظر 
معتبرة إال أنها تختلف مع األخرى، 

ومع كل هذا اللغط واألخذ والرد فان 
املؤزمني وزعيمهم غائبون عن الساحة 
بعد أن القوا بها هذه القنبلة اخلالفية. 
هل احلكومة دستوريه أم ال؟ مرسوم 

احلل دستوري أم مخالف للدستور 
ويتطلب البطالن؟ وكيف سيكون 

مرسوم الدعوة لالنتخابات وما املخارج 
التي ستجعله محصنا دستوريا؟

وإزاء هذه األوضاع التي جرنا لها 
املؤزمون جرا وأشغلونا كلنا بها 

دون مبرر أو حاجة بل أنهم أشغلونا 
بها جميعا وأبعدونا عن املهم واألهم 
للوطن وأهله حاضرا ومستقبال وال 
حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.. 

املهم أال يستحق املؤزمون العقاب 
من قبل جمهور الناخبني باالنتخابات 

املقبلة على هذه املشاكل التي كان 
آخرها دستوري أو مخالف للدستور؟!

»مالقيف« تعني ناسا شديدي الفضول، 
نعلم أن حوادث الطرق أمر وارد وإن 
كانت مشكلة لكن املشكلة الكبرى في 
جتمهر الناس على احلادث مما يسبب 

حوادث جديدة وصعوبة إسعاف املصابني 
فلذلك سأعرض هنا مجموعة حوادث 
واقعية زودنا بها مشكورا عبدالعزيز 

بوحيمد املنسق اإلعالمي للطوارئ 
الطبية.

في عيد األضحى حدث حادث في 
الصباحية وبعد تلقي البالغ خرجت 
سيارات اإلسعاف وكان بوحيمد اول 

املسعفني وصوال وعادة أول من يصل 
يستكشف املصابني لتحديد درجة 

خطورة كل مصاب لنبدأ باألخطر ثم 
أقل خطورة وفي أثناء عملي شدني أحد 
اجلمهور للكشف على مصاب مستوى 

ثان فطلبت منه اجللوس بجانبه واحلديث 
معه وآخر يصرخ بأعلى صوته »أحلق 
املصاب موات« وبعد الفحص اكتشفت 

أنه مصاب مستوى ثان فطلبت منه 
مثل األول مع العلم أن هناك مصابا ثالثا 

صامت وحالته خطرة جدا مما استدعى 
عالجه بسرعة ونقله إلى املستشفى وهذا 
التدخل من اجلمهور وإن كان إنسانيا إال 

أنه يشتت جهود الفنيني ويربكهم مما 
يؤدي إلى تضاعف بعض اإلصابات أو 

الوفاة.
وفي حادث آخر كان هناك حريق في 

شقة في إحدى العمارات اضطر الفني 
وحتت تهديد أهل املصابني بضربه إلى 
نقل جميع املصابني وأهلهم في سيارة 

اإلسعاف ففي ذلك خطورة على املصابني 
وشل حركة الفني وسط هذا التكدس 
البشري إلى جانب تعرضه للمساءلة 

والتحقيق اإلداري، ناهيك عن وقوف 
السيارات في املستشفيات أمام مدخل 
اإلسعاف مما يضطر الفنيون إلى نقل 
املصاب سيرا على األقدام وقد تعرض 

أحد الفنيني للضرب من قبل قائد السيارة 
املخالفة دون الشعور مبعاناة هذا املصاب 

ومسؤولية هذا الفني في احلفاظ على 
سالمته وسرعة وصوله للمستشفى ففي 
كل ثانية حياة وال تفوتنا حوادث الطرق 

السريعة عندما يقف الشخص في الشارع 
املعاكس ويعبر إلى الشارع الثاني للفرجة 

مما يعرض حياته للخطر والتسبب في 
حادث جديد، إلى جانب االزدحام بسبب 

املكابح املتكررة للفرجة من قائدي 
السيارات مما يعطل السير ويؤخر 

وصول سيارات اإلسعاف، واملصيبة في 
االصطفاف اخلاطئ للسيارات على جانبي 

الطريق وذلك يؤدي إلى حوادث جديدة 
وإن كان احلادث األصلي بسيطا وال 

يستحق هذا الفضول.
واملطلوب من اجلمهور عند أي 

حادث اإلبالغ عنه وعن عدد املصابني 
والتواصل مع املسعفني خطوة بخطوة 
إلنقاذ املصابني إذا كان الشخص قادرا 

على اإلسعاف مع التأمني على نفسه 
ومركبته حتى ال يتسبب في حادث 

آخر، كذلك تنظيم السير بحذر في حال 
عدم وصول سيارات الشرطة، نسأل 

اهلل السالمة للجميع ولنتعاون معا في 
تغيير »مالقيف« على قارعة الطريق إلى 

مسؤولني عن الطريق.

aljaser_b08@hotmail.com

althekher@windowslive.com

رؤى كويتية

نظرة ثاقبة

فهد االربش
أعلم أن مقالتي هذي ستالقي العديد من صوتك أمانة

االستياء والرفض من قبل مدعي الوطنية، 
لكن هذا هو رأيي اخلاص وأنا على يقني 
وثقة كاملة تامة بأن كل ما سأحتدث عنه 
ما هو إال شعور كل إنسان وطني يحب 

تراب هذا الوطن. 
لقد فقدت الوطنية معناها احلقيقي 
وأصبحت مجرد كلمة تتردد على 

طرف لسان بعض األشخاص لتشبع 
ضميرهم كونهم كويتيي األصل. إال 
أن أفعالهم تدل على أنهم غرباء في 

هذا الوطن، إن الوطنية هي إحساس 
حقيقي نابع من داخل اإلنسان مذيل 

باألفعال جتاه املسؤولية للدفاع عن هذا 
الوطن، الوطنية هي اإلخالص في العمل، 
الوطنية هي تطبيق النظام، الوطنية هي 

التضحية بكل غال ونفيس، الوطنية 
هي حب األمير وطاعته. ان الوطنية 

سلوك يتمثل، وليس مزايدة تتبدل، إنه 
محبة تشع، وليس منافقة تغتصب، ان 
الوطنية ليست كلمات تكتب للدفاع عن 

الوطن دفاعا ليس فيه إال بالهة احلماس، 
وغباء الوالء. سيدي القارئ، إن مجرد 

استيقاظك في الصباح الباكر وإحساسك 
بالسعادة والفخر بأنك مواطن كويتي 

فما هو إال شعور نابع من شخص 

وطني، إن شعورك باخلوف والغيرة 
على هذا الوطن ما هو اال شعور إنسان 
وطني يحب الكويت، إن مشاركتك في 
جمعيات خيرية وتطوعية خلدمة هذا 

الوطن ما هي اال شعور ودافع نابع من 
إنسان وطني يحب هذا الوطن، إن عدم 

سكوتك على ما تراه يضر مصلحة 
هذا الوطن ومشاركتك في تصحيحه 

بحدود األدب والنظام واالحترام ما هو 
إال فعل إنسان وطني يحب هذا الوطن، 
إن شعورك بأن الوطن هو بيتك الكبير 
وكل ما ال ترضاه على بيتك الصغير ال 
ترضاه على بيتك الكبير )الوطن( ما هو 

اال شعور إنسان وطني. 
حان الوقت ألن يقوم اجلميع مبراجعة 

وطنيته، فإهمالك لعملك وعدم اإلخالص 
فيه ومساهمتك في الفساد بأي طريقة 

كانت دليل عدم الوطنية، متى خنت 
الوطن وغدرت به، فأنت خائن، متى 

أخذت ما ال تستحقه دون وجه حق فهو 
دليل عدم وطنيتك، متى رأيت الفساد 
وسكت فدليل على عدم وطنيتك، متى 

خرجت عن نطاق األدب واالحترام ونثر 
الكلمات البذيئة والسب والقذف والتشهير 
دليل عدم وطنيتك. ليس الفخر بأن تردد 

النشيد الوطني او أن حتيي العلم لكي 

تثبت وطنيتك بل اعلم بأن الوطنية تكمن 
داخل القلب الذي ميأله الشعور باحلب 

والتضحية لهذا الوطن وتترجمها أفعالك 
النبيلة التي قد تقدمها للكويت بأي طريقة 

كانت. 
ها نحن اليوم أمام أكبر فرصة إلثبات 

وطنيتنا وحبنا للكويت، بل نحن بصدد 
حتديد مسار مستقبل الكويت وأمنها 

وأمانها ونهضتها واستقرارها السياسي، 
انها أكبر أمانة وحق منح لنا، انها امانة 

اختيار من سيمثلنا مبجلس االمة القادم، 
إنهم نواب ونائبات املستقبل. هذه 

املرة نحن من سنبني مستقبال جديدا 
للكويت بعيدا عن املجامالت وبعيدا عن 

االختيارات العشوائية او اختيارات تفرض 
علينا من قبل االهل، االصدقاء، او اي 
طرف آخر. وليعلم اجلميع بأن صوتنا 

أمانة. أنت وأنا وجميعنا اليوم بني أيدينا 
أن نحقق احللم الذي طاملا انتظرناه، حلم 

اختيار نواب أمناء شرفاء ذوي فكر، 
نواب همهم األول الكويت ومصلحة 

الكويت وليست مصاحلهم الشخصية. 
انت من سيصنع عهدا جديدا وكويتا 

جديدة، وتذكر ان الكويت فوق كل اعتبار، 
فمن ستختار؟ ال تقلق، وطنيتك هي من 

سيدلك على نائب املستقبل بإذن اهلل. 
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