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عبداهلل المسفر العدواني

باسل الجاسر

ابتسام محمد العون

ال جتعلونا خصمًا لكم!

ال تهددونا ببيانكم 
فسنتصدى لكم

»أنا واعي«

حقا ما يحدث في الكويت اآلن أمر مقلق ومحزن، ما يحدث 
يجعلنا نتساءل الى أين يسير بلدنا الغالي؟ وإلى أي مدى 
ستصل األمور تعقيدا وما الحل؟ ما يحدث مخيف وحقا 
مرعب كما قال روضان الروضان، بل يدعو ألن يتدخل 

أصحاب الحكمة بسرعة إلنقاذ الوطن قبل ان يفوت الفوت.
وما رأيناه في ندوة النمالن من ارتفاع لسقف المطالبات 

ولهجة الحوار ينذر بأن شيئا عظيما سيحدث، نأمل إذا ما 
حدث ان يكون في مصلحة الوطن وشعبه وجميع من فيه، 
ولهذا نأمل ان تمر األمور بسالم ان شاء اهلل رب العالمين، 
ألنه من الواضح ان الشعب ما عاد ينتظر اإلصالحات ولن 

يرضى بالصفقات وإنما يريد حلوال جذرية وعملية وناجزة 
وسريعة وفورية ألن اليأس تمدد والملل بلغ الزبى.

وبعد ان شاهدنا الحضور الحاشد واكتشف اإلعالم الفاسد 
ان األغلبية حقا أغلبية والشعب من ورائهم كالمدفع، لم 
يتبق أمامهم إال الحفر كالسوس في جسد الوطن، ولم 

يعد أمامهم إال التحريض بعبارات مللنا سماعها، و»خلهم 
يصيحون« وأشياء من هذا القبيل بما ال ينفع بل يضر وال 

يفيد.
الغريب في األمر ان الحكومة لدينا تستعدي الشعب 

وتحرض ضده وتتجاسر عليه فتحيل الى »الدستورية« 
وتخترع بين الفينة واألخرى ما يثير غضب المواطن 
العادي دون أي مقدمات وإن كان مبررها القضاء على 
األغلبية فهيهات هيهات، ولم تكن حكومتنا من الذكاء 

لتكسب الشعب الى صفها وتزيح المشكالت عن طريقها 
وتنمي وتصلح، لكنها تصر على سماع أبواق وأقالم 

مغرضة حتى باتت تريد ان توقعنا في هوة سحيقة ما 
لها من قرار. ورغم ان صاحب السمو األمير اتخذ قرارا 

عادال وسليما بحل مجلس القبيضة 2009 وأسدل الستار 
على مسلسل طويل من المهاترات التي أضاعت وقتنا، 

إال ان رموز الشر سارعت بالنفخ في نار الفتنة بأساليب 
مبتكرة ومختلفة، فما بالهم عندما يقر سموه بإذن اهلل 

قريبا جدا مرسوما بالدعوة إلى االنتخابات بالقانون 
القديم نفسه ونظامه، 4 أصوات للناخب في 5 دوائر؟ مع 

األسف الحكومة تستعدي الشعب وتجعله خصما بالسماع 
للمتنفذين الذين ال يهمهم إال مصالحهم، والحكومة ال 
تستطيع مشاهدة المنظر من زاوية الشعب بل تسارع 

لتراها من زاوية هؤالء المنتفعين، لهذا يقول الشعب »ال 
تجعلونا خصما لكم«. وليعلم من يعادي الشعوب أنه حتما 
لن ينتصر واألمثلة كثيرة، وأقول لك من خالل رؤيتي ان 

الشباب كلهم طاقة وحيوية وحب لبلدهم ولن يهدأوا إال 
عندما يجدون اإلجراءات على طريق اإلصالح واضحة، فال 

تجعلونا خصما لكم.

البيان الذي أصدرته 
األغلبية المبطلة مساء 

الثالثاء الماضي هو في 
الواقع والحقيقة صادر 

عن »حدس« و»الشعبي« 
وبعض الحركات التي 

سموها شبابية، بينما هي 
من إنتاج التيارين سواء 

كان »نهج« أو »جبهة 
حماية الدستور«، أو ما 
سمي بحركات شبابية 

من حدم أو حراك أو نهج 
أو جبهة وما شابه من 

مسميات، وبالتالي فإن 
البيان صادر منهما وما 

وضعت هذه المسميات إال 
لزوم التحابيش وتكثير 

عدد الموقعين على 
هذا البيان، وأتحدى أن 
يكون أحد منهم شارك 

في كتابته أو قام بقراءة 
محتواه، وإنما بصموا 

عليه، وفي المضمون فقد 
طالبوا الحكومة باحترام 

حكم المحكمة الدستورية 
المتعلق بطعن الحكومة 

على الدوائر الخمس وهم 
أنفسهم وقعوا على بيانين 

رسميين يطعنون فيهما 
بحكم المحكمة الدستورية 

الذي أبطل مجلس 2012 
و»الشعبي« و»حدس« هما 
اللتان طالبتا الحكومة سنة 

2008 بإصدار مرسوم 
ضرورة لتقسيم الدوائر 

بما يتسق مع قانون 
الدوائر الخمس الصادر 
في 2006 ووافقوا عليه 
عند صدوره وباركوه، 
بينما اليوم يعتبرون 

مرسوم الضرورة لتقليص 
عدد األصوات انقالبا على 

الدستور. 
وواهلل لو كان مرسوم 

الضرورة باتجاه زيادة 
عدد األصوات لكانوا أول 

المباركين والحامدين 
والشاكرين ويبدو أن 

حدس والشعبي بلغ منهما 
الحسد مبلغا صعبا لدرجة 

االعتقاد بأن الدستور 
وكل ما فيه إنما هو 

لتحقيق مصالحهما فقط 
ال غير، أما واجباتهما من 
احترام للقضاء ومراسيم 
الضرورة الواردة بالمادة 

71 منه فهي خير وبركة إذا 
جاءت في خدمة مصالحهم 

أما ان كانت ضدها فهي 
انقالب على الدستور 

والوطن ويجب مقاومته.
وواقع األمر أنهم نسوا أو 
تناسوا بأن تهديدهم الفج 

هذا ال يتعلق بالحكومة 
فقط، وإنما هو موجه ألمن 

الكويت والكويتيين إنكم 
بالفعل تهددون الكويتيين 

جميعا بما فيهم أهلكم، 
وهم الذين سيتصدون لكم 

لو أقدمتم على أي فعل 
في اتجاه تنفيذ تهديدكم، 
فاتقوا اهلل بأنفسكم أوالً 

ووطنكم وشعبكم، وثوبوا 
لرشدكم وطريق الرشاد 
والعقل.. فهل من مدكر؟ 

وسط هذا الزخم المتالحق من األحداث ومن خالل القضايا 
الساخنة والالاستقرار اإلقليمي وبعد اختبارات متتالية لصبر 

الشعب الكويتي الطيب المعطاء يبهرك وتقف وقفة تأمل 
لوعي هذا الشعب بحقوقه وواجباته وبتتبعه للحراك السياسي 
واالجتماعي المتسارع فلسان حال كثير من المواطنين يقول 

»دير بالك ترى أنا واعي« فلم أعد ذلك المواطن الساذج المغيب 
عن أحداث الساعة وال يفقه ما يجري خلف الكواليس، نعم أنا 
مواطن بسيط ومتميز وعاشق لوطنه لكنني أعلم ما يدور من 

حولي وما يحدث في المطبخ السياسي وتحت الطاوالت وعندي 
دراية باألشخاص المفسدين والذين تم شراء ذممهم بالمال 

السياسي، ومسؤولو خيال المآتة يحركون كخشبة الشطرنج 
من قبل ثلة من المتنفذين وأصحاب المصالح ممن هانت عليهم 

مصلحة الكويت وأهلها.
ومن مؤشرات وعي المواطن ودرايته باألحداث الحضور 

الجماهيري الغفير للندوات الشعبية كندوتي النائبين السابقين 
سالم النمالن ومحمد الخليفة وإعالن البعض مقاطعة االنتخابات 

والنزول إلى الشارع والصمود في ساحة اإلرادة وذلك حال 
صدور مرسوم لتغيير نظام التصويت.

السؤال الذي يطرح نفسه هل يستحق مرسوم الضرورة 
بتعديل نظام التصويت كل ذلك الغليان في الشارع الكويتي 

وارتفاع سقف الخطاب وخروج الصراع عن المألوف وتخطي 
الخطوط الحمراء وتصدع أركان بيتنا الكبير الكويت؟

أضم صوتي إلى صوت د.محمد العوضي حين قال: »يا حكومة 
أرجوك ال تدمري الوطن« انتهى كالمه، ولنتحد في الحفاظ 

على وحدتنا الوطنية وترميم الشروخ والتصدعات التي أصابت 
الجسم الكويتي وتوطيد العالقة بين الحكومة والشعب ومجلس 

األمة حيث يقول معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهما: »لو 
كان بيني وبين الناس شعرة لما قطعت«.

وهلل الحمد والمنة خرج المواطن البسيط بحسنة وحيدة من 
هذه المعمعة والفوضى السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

التي أصابت البلد وهي اإللمام بمعظم خيوط اللعبة السياسية 
وقد اتسعت مداركه في فهم المجريات والدوافع من وراء 

األحداث.
انتبه أيها المرشح والوزير وأنت أيها المتنفذ وصاحب اإلعالم 

وكذلك كل مسؤول وصاحب سلطة وقرار أنا المواطن لك 
بالمرصاد لن أتنازل عن حقوقي وحقي في العيش بسالم وأمان 

في أحضان الوطن وبين أضلعه وأرجائه احذروا أن تدخلوني 
في حربكم الضروس التي ال ناقة لي فيها وال جمل وأنت 

أيها المرشح انتبه في أن تستخدم كورقة رابحة في المعركة 
االنتخابية لقد شبعت نفسي من الشعارات البراقة والوعود 

الكاذبة ولقد من اهلل علي باليقظة من حلم التنمية المزعج 
والديموقراطية المزيفة.

لقد تشرب قلبي بحب الكويت وهي أمانة في عنقي وقد تبرأت 
السموات واألرض من األمانة وحملها اإلنسان ويرى الباحثون 

أن األمانة قيمة عظيمة والقيمة تمثل الكهرباء والمظهر السلوكي 
للقيمة هو اإلضاءة حيث ال نرى القيمة في ذات المرشح إنما 

يستدل عليها في مواقفه وكذلك الناخب يستدل عليها في 
حسن اختياره، والرحى دائرة اآلن بين إرادة اإلصالح وإرادة 

اإلفساد فمهما بلغ الزبى من الفساد والهدم والظلم إال أنه وهلل 
الحمد أهل الحق والشرفاء كثر من أبناء هذا الوطن والمواطن 

الواعي لن يتوانى في نشر الثقافة االنتخابية في المجتمع وذلك 
بالتعاون مع المثقفين واألكاديميين والسياسيين للقضاء على 

األمية االنتخابية وإرساء دعائم الديموقراطية.
فالمواطن قادر على اختيار من يمثله فال تستخفوا بعقله وال 

تستهينوا بمقدراته ووعيه. 
بل شعاره في االنتخابات المقبلة سيكون »دير بالك ترى أنا 

واعي«.

رؤى كويتيةدلو صباحي

نظرة ثاقبة 

علي القالف

مخلد الشمري

عبدالمحسن محمد المشاري

العقل السليم 
في القرار 
احلكيم.. شكرًا 
ديوان اخلدمة 
املدنية

آسيا.. 
حقيقة العالم 
املدهشة

الكويت 
املستقبل حلم 
جميل هل 
يتحقق؟

مبا ان الشعب هو املتضرر االول دائما 
من أالعيب السياسة وأبطالها وبحكم 
ان حل البرملان واستقالة احلكومة في 

الكويت أصبح حصادا في غير موسمه 
فمن الطبيعي ان تكون ثماره غير ناضجة 
هذا ان لم تكن مضرة في اغلب األحيان، 

وهذا باعتقادي ما ينطبق حرفيا على قرار 
مجلس الوزراء الذي يتم تفعيله دائما عند 

حل البرملان اواستقالة احلكومة والذي 
توقف على أساسه اجراءات التعيني والنقل 

والندب وما يرتبط بها خالل هذه الفترة 
بل انه وبفضل هذا القرار الذي حتدثنا 
عنه سابقا وعلق عليه الكثيرون اصبح 
املخرج اآلمن لتبرير تقصير الكثير من 

قيادات الدولة في اداء واجباتها والدليل هو 
العبارة الشهيرة »راجعنا بعد االنتخابات 

وتشكيل احلكومة« حتى وان كانت طبيعة 
بعض املعامالت اجرائية وال تتعارض مع 

قرار مجلس الوزراء.
ولكن يا ترى ملاذا جلأت احلكومة ملثل 
هذا النوع من القرارات؟ وهل يعقل ان 

احلكومة ال تدرك االثار السلبية لهذا 
القرار وحتديدا على مصالح املواطنني؟ 

واألهم من كل ذلك اال تثق احلكومة 
بقياداتها حتى تصدر لهم قرارا يلزمهم 
مبا تستعني بهم اساسا على ادائه؟ فإذا 

كانت احلكومة عازمة من خالل هذا القرار 
على عدم اختراق القانون عبر وساطات 

املرشحني في هذه الفترة فكان األولى 
بها ان تلزم قياداتها بعدم مترير كل ما 
هو مخالف في غير مواسم احللني وفي 

األوضاع االعتيادية.. ولكن من الواضح ان 
احلكومات الكويتية املتعاقبة والتي تصدر 
هذا القرار قد ادخلت مصالح الناس ضمن 
اوراق الضغط التي تستخدمها سياسيا ويا 

ليتها فلحت بذلك!

أما الغريب ولكن املستحسن هذه املرة 
فهو التغير السوبر ايجابي في هذا األمر 

والذي يعتبر التفافا شرعيا على هذا 
القرار وتوقيته بحكم انه مرتبط بتأمني 

مصالح املواطنني وعلى فلسفة ان موجبات 
القرار واهدافه تستدعي ترشيد تطبيقه 

مبا ال يتعارض مع قواعد العدل واملساواة 
بني املواطنني ومبا انني كمواطن معني 
مبعاناة اخواته واخوانه من املنتظرين 

على قوائم الباحثني عن عمل بحكم اننا 
جميعا كويتيون فإننا جميعا نثمن هذه 

اخلطوة اجلريئة والعادلة التي اقدم عليها 
ديوان اخلدمة املدنية ورشح مبوجبها 
4 آالف شاب وشابة للعمل في جهات 

الدولة املختلفة وذلك قبل قرار احلل بيوم 
او يومني خصوصا ان التاريخ املتوقع 
لصدور هذا املرسوم وتوقيته لم يكن 

بخاف عن علم قيادات الديوان، ولكنهم 
اصبحوا اكثر قناعة بأنهم سيكونون اول 

ضحايا مثل هذه القرارات والذي سيتحمل 
على أساسه الديوان احلصة الكبرى في 
اتهامات تقصير وتقاعس احلكومة عن 

ايجاد فرص عمل للكويتيني وهذا ما تعود 
ان يزايد عليه الكثيرون استجداء لعواطف 

الشباب خصوصا ونحن مقبلون على 
موسم انتخابات يكثر فيه النقد وتقل فيه 

احللول لذلك فإن ديوان اخلدمة املدنية 
اقتنع اخيرا بأن تكلفة إيجاد البديل لـ 4 
آالف مواطن سيعانون ملدة شهرين على 
األقل ستكون اعلى بكثير من ترشيحهم 

قبل صدور هذا القرار وهذا ما دعا 
الديوان الى الطلب من مجلس الوزراء بعد 
صدور مرسوم احلل ان تسمح احلكومة 
للديوان باستثناء من مت ترشيحهم قبل 
املرسوم مما يترتب عليه اجراءات تعيني 

آمنة ال منغص فيها او عليها.

للعلم فقط.. فإن مجلس الوزراء جلأ 
الى هذا النوع من القرارات منذ ان قام 
احد وزراء التجارة السابقني في اواخر 
التسعينيات وهو دكتور واكادميي الى 

تعيني 300 واحد من ربعه في يوم واحد 
وذلك بعد علمه بان مرسوم احلل سيصدر 

في اليوم التالي.. ثم وزير اشغال كان 
يوقع كتب تعيني جماعته وهو متكئا 

عل دبة سيارته.. وغيره الكثيرون ممن 
راعى مصالح جماعته وبالطقاق مصالح 
غيره..  هذه العينات املخترقة هي ذاتها 

اجلوقة التي تكرر اليوم مقولة ان الشعب 
مصدر السلطات واننا منثل األمة ونحمي 

مصاحلها.. فما أقبحها من غايات وما 
أرخصها من مصالح!

لذلك اذا كان هناك شكر مستحق على 
هذه اخلطوة )ترشيح آالف املواطنني قبل 

صدور مرسوم احلل بيوم( فهي كلمة شكر 
كبيرة للسيد عبدالعزيز الزبن وجميع من 

عمل معه على حتقيق هذه القفزة احلقيقية 
والشرعية على موانع فرضتها أصال 

ظروف غير شرعية وبهذا يكون الديوان 
قد أسس سابقة مستحقة قد تساهم 

مستقبال في إلغاء هذا القرار والبحث عن 
قرار يحاسب املتجاوزين من القيادات 

ممن يستغلون ظروف احلل وملحقاته.. 
و باملناسبة فإن شكرا مستحقا آخر هو 

جلنود الديوان على خط املواجهة في جبهة 
الدور الثامن فواز اخلالد وراشد املبارك 

والذي امتنى ان يتعلم منهما البعض الذي 
اصبح مديرا بالصدفة، ان األخالق الرفيعة 

وتقدير الناس ومحاولة تفهم معاناتهم 
هي اقصر الطرق التي تثبت فيها لنفسك 
قبل اآلخرين انك فعال تستحق الكرسي 

الذي جتلس عليه او الذي اجلسوك عليه.. 
وسامحونا على اإلطالة.

قمة حوار التعاون اآلسيوي التي 
سيستضيفها هذه األيام بلدنا احلبيب 

حتت عنوان ـ آسيا.. رؤى مستقبلية ـ هي 
أفضل ما استضافته الكويت منذ سنوات، 

حيث إن مثل هذه القمة تعتبر فائدة حقيقية 
وعظيمة إن كنّا فعال نستضيف هذه القمة 

الرائعة ألجل االستفادة.
إن بناء عالقات استراتيجية اقتصادية 

وجتارية وصناعية متينة مع الدول 
اآلسيوية وخاصة الدول صاحبة التجارب 

الناجحة واملدهشة منها، هو أفضل 
بكثير من تضييع اجلهد والوقت واملال 
واإلمكانيات في شراكات واتفاقات مع 

دول متخلفة أو دول أقرب إلى جمهوريات 

املوز التي شاع صيتها في أميركا الالتينية 
في وقت من األوقات بعد أن أصبحت تلك 

الدول أسيرة لشركات تصدير املوز.
كم متنيت كثيرا أن يستفيد وطننا بصدق 

وليس بالكالم من جتارب الدول الناجحة 
اآلسيوية وخاصة جتارب دول شرق 

آسيا ودول الشرق األقصى آلسيا، تلك 
األفعال والتجارب التي أدهشت كل العالم، 

وصفق لها العالم، والتي أثبتت للعالم ان 
إيجاد طريق اإلصالح والتنمية والتطور 

والوصول إلى االزدهار االقتصادي 
الذي يؤدي تلقائيا الى االستقرار 

االجتماعي هو شيء غير صعب وغير 
مستحيل إن كانت النوايا احلقيقية 

لإلصالح »موجودة« مهما كانت الدول 
قبلها »غارقة« في الفوضى السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.
أردد وأكرر مرة »أخرى« كما رددتها 

كثيرا قبل ذلك: يا بالدي ويا مسؤولي 
بالدي إّن احلاضر واملستقبل القريب 
والبعيد هو آلسيا، وعلينا أن نرتبط 
بصورة عملية وفعلية واستراتيجية 
ومتينة جدا مع دول قارتنا، لنستفيد 

ونقلد ونتعلم من التجارب العظيمة لدول 
أدهشت كل العالم بنجاحها وتطورها، هذا 

النجاح أو التطور الذي سيجعلها قريبا 
جدا في الطريق ألن تتسيد العالم على 

جميع األصعدة.

األخ العزيز الكابنت موفق املعود رأى حلما 
عجيبا وغريبا يقول: استيقظت على حلم 

جميل اليوم كدت أقول انه حقيقة، لقد 
حلمت ان الكويت اشترت جزيرة بالقرب 
من اليونان وقبرص ومساحتها تساوي 

ثالثة أرباع مساحة الكويت ومت دفع السعر 
من فائض ميزانيتي السنتني احلالية 

والسابقة وقررت الدولة بناء هذه اجلزيرة 
من فائض امليزانيات القادمة، بدأ التخطيط 

االستراتيجي للبناء فشيدت اجلامعات 
واملدارس واملستشفيات واملساجد والطرق 

السريعة والقطارات وشيدت البيوت والڤلل 
اجلميلة واحلدائق واملسارح ودور األوبرا 
والشواطئ اجلميلة واملنتجعات السياحية 
ومطار حديث وموانئ كبيرة وبدأ توزيع 

الڤلل على الشباب الذين ينتظرون دورهم 
منذ سنوات ومت تغطية جميع الطلبات 
ومت استقدام كل من ينتظر عمل وكل 
حسب تخصصه وخصصت الوزارات 

فأصبحت شركات كاملاء والكهرباء والصحة 
واالتصاالت واإلعالم والطيران والصناعة 
والزراعة والسياحة وبدأ العمل بكل جد ال 
واسطة وال روتني وال مكان ملن ال يعمل، 

وشرعت القوانني ال ميكن ملن ميلك منزال 
في الكويت األم أن ميلك منزال في كويت 
اجلزيرة والعكس صحيح وليس ألعضاء 
مجلس األمة سطوة على الكويت اجلزيرة 
يطبق القانون مبسطرة واحدة، ومت إنشاء 

وحدات أمنية للحفاظ على األمن من الشباب 
الذين كانوا ينتظرون فرصتهم ومت استقدام 

معظم األطباء واملهندسني والطيارين وكل 
ذوي االختصاصات والكفاءة في الكويت 

األم الذين لم يأخذوا فرصتهم بسبب 
التدخالت والواسطات لتصبح الكويت 
اجلزيرة في مصاف أكثر الدول تقدما 
وحضارة ما أدى إلى انخفاض أسعار 

األراضي في الكويت األم وتوافرت فرص 
العمل ملن كان يبحث عن عمل وانخفضت 

األسعار وخسر املتنفذون وعزف الناس عن 
الترشح إلى عضوية مجلس األمة وأصبحت 

الكويت اجلزيرة هي املالذ األكبر للسياحة 
وأهل الكويت األم وزاد عدد السياح من كل 
أنحاء العالم ليصبح دخل الكويت اجلزيرة 

أعلى من دخل الكويت األم ومن ثم بدأت 
الدولة باستغالل فائض امليزانية من كويت 
اجلزيرة إلى إعادة بناء الكويت األم وبعد 

ان استيقظت وفكرت مليا خطرت لي فكرة 
هل من املمكن ان نشيد الكويت اجلزيرة 
في ثالثة أرباع مساحة الكويت األم غير 
املستغلة وانا اقول للكابنت موفق حلمك 

جميل ويا ريت يتحقق.
 > > >

٭ في اخلتام: متى احلكومة حتل مجلس 
ادارة مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية؟ 

فقد فشلوا في إدارتها من املاضي كنا 
ننافس اعظم شركات الطيران، اآلن نخاف 

نركب طائراتنا.

ali_alqallaf_75@hotmail.com

mike14806@hotmail.com

a.almeshar2@hotmail.com - @almeshariq8

من ثقب الباب

رؤية

يا سادة يا كرام


