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 د.عصام عبداللطيف الفليج

العدالة الراتبية 
تلغي احلسد

يعيش املوظف احلكومي صراعا 
نفسيا بسبب »الراتب« الذي 
يتسلمه آخر الشهر، وأقصد 

هنا املواطن البسيط ال املواطن 
الثري الذي يزاحم الفقراء في 

وظائفهم احلكومية، وسبب ذلك 
الصراع أمران: الضغوط املعيشية 

اليومية التي يعيشها )زواج، 
أبناء، مدارس، إيجار سكن، غالء 

معيشة، سيارة.. الخ(، ومقابل 
تلك املعاناة لراتب محدود غير 

قابل للزيادة، تأتي معاناة نفسية 
بسبب فروقات الرواتب لنفس 

الوظيفة احلكومية في مكان آخر 
وبنفس املواصفات، والتي يصل 
إليها البعض من خالل عالقاتهم 

اخلاصة.
لقد حرصت اجلهات املختصة 

)مثل ديوان اخلدمة املدنية 
وغيرها(، وبناء على طلب جهات 
العمل، على متييز بعض األماكن 
ببدالت مرتفعة ألسباب مختلفة، 

مثل: العمل كثير مقارنة بغيره، أو 
العمل يحتاج خروج املوظف إلى 
جهات أخرى بسيارته اخلاصة أو 

حتى بسيارة الوزارة، أو حماية 
املوظف من الرشوة.. وغير ذلك 

من األسباب.
فمثال لو كان موظف حديث 

التخرج يأخذ في مكان ما 600 
دينار، فإنه يأخذ في مكان آخر 

1200 دينار، أي الضعف، ويجري 
األمر على مختلف الوظائف، 

خاصة احملاسبني واحلقوقيني 
الذين تختلف رواتبهم من 
مؤسسة حكومية ألخرى، 

وواسطة التعيني هي سيدة 
املوقف ال الكفاءة، فال عجب 

أن تزرع احلقد والكراهية بني 
املوظفني، وينتشر احلسد بني 

الناس.
وأجمل ما في وساطات هذا 

الزمان »االختبار الشفوي«، ففي 
الشفوي يتم اختيار األسئلة 

وفق املوصى عليه، لدرجة أن 
مقدمي التوظيف عندما يلتقون 

بعد االختبار، يستغربون من 
نوع األسئلة السهلة أو الصعبة 

التي مرت على بعضهم، ولم متر 
عليهم! فال عجب أن تزرع الغيرة، 

وينتشر احلسد بني الناس.
واألمر األكثر غرابة هو نهاية 

اخلدمة عند التقاعد، فقد 
استخرجت بعض املؤسسات 

موافقات غريبة لنهاية اخلدمة، 
تصل إلى 100 ضعف ما يناله 

عموم املوظفني، تبدأ من 50 ألف 
دينار، وتصل إلى نصف مليون 

دينار!! فال عجب أن تزرع الغيرة، 
وينتشر احلسد بني الناس.

إننا بحاجة ماسة إلعادة تقييم 
سلم الرواتب والكوادر ونهاية 

اخلدمة، فالتوحيد مطلوب حتقيقا 
للعدالة في الوزارات واملؤسسات 
التابعة للدولة، سواء في القطاع 

احلكومي العام، أو في القطاع 
النفطي، أو غير ذلك. 

أما الوظائف التي تكون ذات حاجة 
ماسة ونقص شديد، فيمكن 

إجراء عقود خاصة لها مع املواطن 
الكويتي، لها فترة زمنية وتقييم 

خاص، كما هو احلال مع الوافدين، 
من أطباء أو استشاريني أو 

غيرهم، دون توسع، ومع ضوابط.
وينبغي في الوظائف التي لها 

كوادر خاصة، أن يكون العطاء 
فيها موازيا للكادر، فمن غير 

املعقول أن أعطي كل املهندسني 
نفس الكادر، دون النظر إلى 

االختصاص، واحلاجة، والوفرة، 
والدور الذي يقوم به، وبني 
امليداني واملكتبي.. الخ من 

التصنيفات، فقد ال أحتاج ملهندس 
التكييف مثل مهندس االتصاالت، 
أو غير ذلك، وكل ذلك على سبيل 

املثال.
وحتى في تشكيل اللجان وفرق 

العمل، وبرامج التلفزيون 
واإلذاعة، ينبغي أن تكون هناك 

عدالة ـ قدر املستطاع ـ في 
مشاركة املوظفني، وكما يذكر 

بعض املوظفني أنه لم يشارك في 
أي جلنة وال أي فريق عمل وال أي 
مهمة رسمية، وتنحصر التكليفات 
في أسماء معينة!! وتريدون الناس 

ما تغتاظ وال حتسد؟!!
وأخيرا.. بعض الهيئات التي مت 
تشكيلها مؤخرا، بلغت رواتبهم 

من 10 إلى 15 ألف دينار، وبعضهم 
ال ينطبق تخصصه على مجال 

عمل الهيئة، وزمالؤهم السابقون 
في نفس العمل يأخذون الراتب 

احلكومي! وتريدون الناس ما 
تغتاظ وال حتسد؟!!

إن العدالة الراتبية تلغي احلسد، 
فلتستعجل احلكومة العتماد هذا 

املبدأ بأسرع وقت.

آن األوان waha2waha2waha@hotmail.com

علي الفضالة

ذعار الرشيدي

الكل عارف أننا بالكويت نعيش في نعمة أمن وأمان وال 
يوجد بيننا من يشتكي من ايجاد سبل املعيشة األساسية 

وقد نكون نعيش مبستوى أفضل بكثير من العديد 
من البلدان وهذا الكالم دائما ما نسمعه من املسؤولني 

والسياسيني ونحن ال ننكر هذا، ولكن ما ننكره أن الكويت 
تعد من دول العالم الغنية ونحن بنعمة وفضل من اهلل، فلما 

بات جل همنا سكنا ووظيفة وتعليما أفضل ألبنائنا فهذه 
أساسيات الواجب على الدولة أن توفرها ال أن متن علينا 

بأننا نعيش أفضل من غيرنا، فالبلد محتاج تنمية، محتاج 
مشاريع جديدة، محتاج موارد جديدة وإيجاد دخول جديدة 
للبلد غير النفط، نحتاج أن ينتعش االقتصاد بعد أن دخل 

حالة ركود من فترة طويلة، نحتاج خللق فرص عمل جديدة 
وفتح السوق أمام املستثمر وعدم حصره بأشخاص معينني.

نحتاج أيضا ملدن جديدة في الكويت تقضي على األزمة 
السكنية، نحتاج حلل الكثير من املشاكل الصحية منها 

والتعليمية، وغيرها كثير، باملختصر نحتاج حلكومة تعمل 
ومجلس يعمل ويراقب عمل احلكومة، نحتاج أن يعمل 

هذان القطاعان ألننا اكتفينا من وضع الصامت وعندما تعلو 
األصوات وتطالب تراهم يتحججون بالوضع اخلارجي وعدم 

االستقرار احلاصل باملنطقة واألزمات التي متر باملنطقة، 
ونحن نقول لهم حكومة ومجلس: الكويت محتاجة أن 

تعمل عجلة تنميتها حتى نبعد عنها شبح األزمات احلاصلة 
باملنطقة، فاملواطن قد بلغ حده من غالء األسعار واإليجارات 
فاملعاش لم يعد يغطي كل االحتياجات التي تكثر وتكبر مع 

كبر األوالد، فإلى متى تسوقون احلجج فقد أصبحت حجج 
واهية فمن يريد العمل ال يتطلع للصعاب املوجودة بل يعمل 

ليذلل الصعاب.
وهناك نقطة أرجو منكم االنتباه لها جيدا أال وهي أنكم في 
أي وقت الحظتم أن الضغط زاد عليكم قمتم بحل املجلس 
أو عملتم تغييرا وزاريا حتى تعملوا على إلهاء للشعب، قد 
تكسبون بعض الوقت ولكن إلى متى؟! فكثرة التغيير لن 

جتلب لكم إال املتاعب، فقد أصبح هم الوزير أو النائب كيف 
يحافظ على كرسيه أو كيف يستفيد منه ألنه يعرف أنه 

بأي حلظة قد ينتهي، فلم يعد هناك مجال للعمل واإلبداع 
أو حتى حل املشاكل املوجودة، فأنتم ال تعطونهم وقتا كافيا 

حتى يستطيعوا أن يؤدوا عملهم كحكومة ومجلس غيروا 
سياستكم بالتهرب وخذوا خطوة جدية للعمل وحل املشاكل 
وإال فإن سنة 2018 لن تكون سنة جيدة لكم أو كما تتمنون.

ال أعلم أحدا طبق مفهوم الشراكة املجتمعية السياسية 
احلقيقية بشكلها التعريفي الكامل خالل السنوات العشر 

األخيرة سوى ديوان النائب السابق أحمد خليفة الشحومي، 
والذي أطلق مبادرة »األمة مصدر السلطات«، وتهدف تلك 

املبادرة الرائدة الن تكون األسئلة البرملانية انطالقا من نواة 
التجمعات الكويتية املؤثرة أال وهي الديوانية لتكون حلقة 

وصل بني صوت املواطن والنائب.
وكانت باكورة تفعيل هذا املبادرة أو الشراكة املجتمعية هي 
حزمة أسئلة برملانية تقدم بها العضو السابق احملامي أحمد 

الشحومي الى وزير التجارة حول جهاز حماية املنافسة، وال 
ادل على جناح تلك املبادرة منذ سؤالها األول وهي التي لم 
ميض على انطالقها سوى أسبوعني إال تبني النائب وليد 
الطبطبائي لسؤال الشحومي، ليتحول من سؤال مشروع 

مستحق من ديوانية كويتية إلى سؤال برملاني يأخذ دوره 
في اإلدراج في األمانة العامة ملجلس األمة ليتم إرساله إلى 

الوزير بانتظار اإلجابة عليه بشكل دستوري واضح.
> > >

وبينما كانت كثير من مبادرات الدواوين التي قدمت بالسابق 
على شكل بيانات او نداءات سياسية وميكن اعتبارها أيضا 
جزءا من الشراكة املجتمعية السياسية اال انها في احلقيقة 
كانت مجرد بيانات سياسية ودعوات في مناسبة سياسية 

معينة وفي وقت محدد ولغرض محدد وتتوقف بعدها تلك 
الدواوين عن املشاركة واالستمرار في دورها التوعوي 

السياسي، أو إصدار البيانات.
> > >

ولكن املبادرة التي أطلقها النائب أحمد الشحومي حتمل أوال 
نفس االستمرارية ما يجعلها متثيال حقيقيا حيا مستمرا 

ملفهوم الشراكة املجتمعية السياسية، بل وحتوي تفعيال حيا 
لدور الديوانية بربطها ككيان يجتمع فيه جزء من املواطنني 

بصناع القرار، والدليل تبني نائب حالي ألول سؤال اطلق 
باكورة نشاط مبادرة »األمة مصدر السلطات«.

> > >
األمر األهم هنا أن باب تقدمي األسئلة مفتوح جلميع أهل 
الكويت ومن أي نوع كان وبأي وزير أو جهة حكومية، 
ما يجعل املبادرة بعيدة عن شبهة التسييس او التحزب 

أو االصطفاف مع طرف ضد آخر، وهذا ما مينح املبادرة 
ومطلقها ومقرها مصداقية يوضح أن الهدف منها اإلصالح 

بالدرجة األولى، وتفعيل دور الدواوين كونها شريكا رئيسيا 
في صناعة القرار الرسمي، وهو ما يعيد للديوانيات شيئا 
من دورها الذي افتقدته بشكل جزئي خالل العقد املاضي.

> > >
املبادرة مفتوحة للجميع ليقدموا ما يشاءون من أسئلة 

ملسؤولني ووزراء وجهات، واعتقد أن هذا املبادرة ستلقى 
جناحا شعبيا واسعا ليس فقط في محيط املنطقة وال الدائرة 
التي يقع فيها ديوان الشحومي بل في الكويت كلها، واعتقد 

كذلك انها ستكون نواة ملبادرات اخرى على ذات الشاكلة 
بنفس اصالحي وطني غير متحزب او مصطف او منتمي 

ألي تيار.
> > >

هذه املبادرة اعتقد ستعطي شكال جديدا للتعاطي مع الشراكة 
املجتمعية السياسية، وستفتح آفاقا أخرى للنواب للتواصل 

مع الناخبني من كل الشرائح، وعلى األقل ستوفر للنواب 
مادة دسمة من األسئلة واالقتراحات بتعديل قوانني أو 

االقتراحات بقوانني، بدال من أن يأخذ بعض النواب أسئلة 
ومقترحات قوانني قدمية ويضعون أسماءهم عليها، ستفتح 

لهم املبادرة مغارة من األسئلة اإلصالحية واملقترحات 
بتعديالت وقوانني لم يكونوا ليحلموا بها.

> > >
توضيح الواضح: شكرا النائب السابق أحمد الشحومي 

وشكرا لديوان الشحومي على هذه املبادرة التي أعادت شيئا 
من دور الدواوين بشكل عملي محترم. 

رسالة إلى احلكومة 
واملجلس

مبادرة ديوان 
الشحومي

والشراكة السياسية

إشارة

احلرف 29

في عام 1916 واحلرب العاملية األولى في 
طريقها إلى وضع أوزارها، اجتمع وزير 
اخلارجية الروسي »سيرغي سازانوف« 
مع القنصل الفرنسي »فرانسوا جورج 

بيكو« وكان ثالثهما املندوب السامي 
البريطاني »مارك سايكس« وقرر الثالثة 

تقاسم االمبراطورية العثمانية بحيث 
تكون سورية ولبنان ضمن النفوذ 

الفرنسي. وتستولي بريطانيا على وسط 
العراق وجنوبه وفلسطني وشرق نهر 

األردن. وتكون الواليات التركية الشمالية 
والشرقية من نصيب روسيا التي لم 

حتصل على نصيبها بسبب اندالع الثورة 
البلشفية عام 1917 وتغير نظام احلكم 

الروسي القيصري إلى النظام الشيوعي 
واختالل املعادالت الدولية.
> > >

في شهر أبريل عام 1920 في مدينة سان 
رميو االيطالية عقد احللفاء مؤمترا ملناقشة 

تفاصيل االتفاق الفرنسي- البريطاني 
أسفر عن جمع الواليات الثالث )البصرة، 
بغداد، املوصل( وتأسيس »دولة العراق« 

حتت االنتداب البريطاني، وفي شهر 
أغسطس من العام ذاته أصدر املفوض 
السامي الفرنسي اجلنرال غورو قرارا 
بضم مناطق )بيروت، البقاع، طرابلس، 
صيدا، صور( إلى متصرفية جبل لبنان 

وجعلها جميعا ضمن »دولة لبنان«، وفي 
عام 1922 قام االنتداب الفرنسي بتأسيس 

»االحتاد السوري« الذي جمع بني حلب 
ودمشق، وبعدها بسنوات مت ضم الدروز 

والعلويني لتتشكل الدولة السورية التي 
حملت فيما بعد اسم اجلمهورية السورية.

> > >

مثلما تقدم ميكننا القول إن اتفاقية 
سايكس بيكو مظلومة ولم تفرق بني 

العرب مثلما يشاع، بل دمجت الواليات 
العربية التي كانت خاضعة للحكم 

العثماني. وجمعت موازييك املنطقة 
وأقامت الدول العربية احلديثة. ورغم 

هذه احلقائق الساطعات فإن هذه االتفاقية 
ملعونة عربيا ويشتمها الناس العرب ليل 

نهار، بوصفها )االتفاقية التي قسمت 
الكعكة العربية(! وذلك من األخطاء الشائعة 

واملفاهيم املغلوطة لدينا وما أكثرها. 
وأختم بنقل املادة األولى من اتفاقية 
سايكس بيكو وتنص على التالي »أن 

فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن 
تعترفا وحتميا أي دولة عربية مستقلة 

أو حلف دول عربية حتت رئاسة رئيس 
عربي«! 

في كثير من األحيان تتملك الكثير من 
الناس الرغبة في أن يكونوا مكان بعض 

املتحدثني في لقاء أو مؤمتر أو جتمع ألننا 
نعتقد أننا أفضل منهم بتوصيل الفكرة 

ونتمنى أنه قال أشياء نعتبرها مهمة جدا 
وقد غابت عنهم.

وفي نفس الوقت هناك من نسمع كالمه 
ونرتاح له وكأنه ماء بارد على قلوبنا في 
فصل الصيف ونقول عنه بالشعبي »برد 

كبودنا« ألنه قال ما كنا نريد أن نقوله فهو 
ميثلنا بكل حرف نطق به، وكما يقال »قال 

اللي في قلوبنا«.
لقد أشاد اجلميع بكلمة سمو رئيس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك التي ألقاها في 
األمم املتحدة والتي تطرق فيها ألمور غابت 

عن كثير من ممثلي دولهم فقد أثبت سموه 
اهتمام الكويت حكومة وشعبا مبشكلة 

مسلمي الروهينغا ومحاربة الكويت 
لإلرهاب وأدان االنتهاكات اإلسرائيلية وما 

يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكد سموه االلتزام بوحدة اليمن واحترام 

سيادته واستقالله، وقد وضح استعداد 
الكويت الستضافة األطراف اليمنية لطاولة 
حوار لالتفاق على حل نهائي. وأكد سموه 
على قناعة الكويت الراسخة بأن املشكلة 

السورية ال حتل عسكريا. كما أعلن 
سموه عن استضافة الكويت ملؤمتر دولي 

للمانحني إلعمار العراق.
كما جدد سموه الدعوة إليران لبناء الثقة 
واالحترام الدولي املتبادل بينها وبني دول 

اجلوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
وقد وضح سموه  حرص الكويت على 
تعزيز آليات الشراكة للتنمية املستدامة 

والقضاء على الفقر في دول العالم والتزام 
الكويت بالتصدي آلثار التغير املناخي. 

وأوضح سموه أن الكويت جسدت فعليا 
االهداف التنموية املستدامة ضمن رؤية 

صاحب السمو األمير ـ حفظه اهلل ورعاه 
ـ »كويت جديدة 2035«. أجزم بأن كلمة 

سموه في األمم املتحدة متثل أهل الكويت، 
فقد قال ما في قلوبنا وبرد كبودنا برد اهلل 

كبده في الدنيا واآلخرة.
أدام اهلل من يبرد كبود أهل الكويت مبا 
يقول ويفعل وال دام من يردنا نذوق ما 

يعاني منه شعبه. 

حني يحوطنا أساس متني وقوي سنكتشف 
مدى قوتنا فيه، وقد نختبر نقاط ضعفنا 

عليه، لكن سيكون بداخلنا يقني بأننا 
نستطيع، ومن هنا تنطلق شخصيات 

اآلخرين الواثقة، واملتصدرة قائمة النجاح 
باستمرار، فحني يتربى الفرد على قول رأيه 

ومناقشته سيدرك أهمية ما يريد ومكانته 
في التحقيق، وحني ينشأ على املمنوع وعدم 
االنصات ملا يقول فسيتخذ من رغباته أدوات 

تدمير لذاته.
من املهم على كل رب أسرة ومسؤول ان 

يبصر طريقة تعامله قبل ان يحاسب االبن 
أو يلومه، وحني ينتهي من مناقشة ذاته 

ومعرفه نقاطه السلبية وااليجابية عليه بعد 
ذلك ان يناقش الطفل أو االبن أو املراهق 
بصيغه املسؤولية والثقة ليمنحه األمان 

فيصبح بصيرة ملا يراه.
الكثير يعتقد انه مبجرد توفير املادة، فقد 

أدى دوره على أكمل ما يكون، وهذا منظور 
مقصور، وصورة محدودة، فاإلنسان لديه 

احتياجات البد ان تلبى، ومسؤولية تكوين 
األسرة حتتاج خلطة من الوالدين، وتوفير 
مناخ مالئم، ودراسة مشاكل األبناء بعيدا 

عنهم ومناقشتها معهم.
زارني شاب في مقتبل العمر في العيادة 

يطلب احلل واملشورة، وكان االرتباك واضحا 
عليه، وحني بدأ بسرد ما لديه أدركت اخلوف 

في عينيه، وجملة واحدة قال: أبي يدير 
حياتي بدال مني، ويختار لي، وال مينحني 
حق االختيار في شيء، فهو دوما يشعر 
بأنه يعرف اكثر، ولكن انا أيضا أريد ان 

اجرب وأتعلم وأشق طريقي بنفسي ألحتمل 
مسؤولية أخطائي، فحني كان أبي يختار 

لي مجال تخصص، أو زوجتي املستقبلية، 
أو حتى نوع السيارة التي أقتنيها كنت في 
كل مرة أتعرض ملشكلة ألقي باللوم عليه، 

وأزداد مشاعر سلبية نحوه، وذلك ما كنت 
أخشاه، فحني أختار بنفسي فسأخطئ 

لكنني سأعرف، وسأنهض وستكون مشاعر 
األسى أو الندم مترجمة إلصرار وطموح 

وليست لغضب مكبوت، هذه صورة حقيقية، 
ومنوذج مصغر للكثير من النماذج السائدة 
في مجتمعاتنا، فحني ينشأ االبن على قول 
»نعم« و»حاضر«، فلن يكون هناك مجتمع 
واعد، ألن االختالف مهم وضروري، وحق 
لكل انسان ان يعبر عما يراه، وحني يسلب 
منه هذا احلق فسوف جنعله على أول درب 

للضياع، وغياب املسؤولية، أو التعامل بعنف 
وسلبية. اسمع ابنك أو ابنتك، امنحهم فقط 
حق احلديث، وامنح نفسك حق االنصات، 

وستجد ان جسر التواصل امتد بينكما، 
حينها تستطيع اضافة ما تريد، ويستطيع 
هو الشعور حقا مبا يريد، القضية ليست 

افعل أو امتنع، بل خذ وهات، وعبر عما 
تراه اآلن، فمن البيت تتشكل شخصية 

الفرد، ومثلما بنيته طابقا طابقا، وحرصت 
على تشييد أساسه، واستخدمت أدوات بناء 

جيدة ليكون آمنا، فاحرص على بناء النفوس 
بداخله، وعمر فيها الثقة فيك، وليس اخلوف 

منك.

أيام قليلة تفصلنا عن بداية دور االنعقاد 
اجلديد ملجلس األمة، وبدأت تتصاعد نبرة 
التهديد والوعيد من بعض النواب لعدد من 

الوزراء.
ولألسف ال أرى فائدة للمواطن مما يطرح 
بعض من هؤالء األعضاء، فالشعب ال يريد 

تأجيج الصراع السياسي دون فائدة، وال 
يريد ان يسمع إزعاج تصريحات بهلوانية 

استعراضية وفرد للعضالت حتت قبة عبداهلل 
السالم، دون حتقيق نتائج ترضي طموحاته.

الشعب بحاجة الى حلول جذرية ملشاكل 
متراكمة، مللنا من التكسب بأساليب رخيصة 

يتبعها بعض النواب، ما أفقد الشعب الثقة 
بهذه املؤسسة التشريعية وبقية مؤسسات 

الدولة كما هو حاصل اآلن!
اليوم الكويت تقع في وسط منطقة ملتهبة 

والهدوء واحلكمة والسكينة مطلوب منا 
ومفروض على اجلميع ألن امامنا األزمة 

اخلليجية من جانب وأوضاع مأساوية في 
العراق وجارة تضمر لك الشر وتزرع لك 

خاليا ارهابية.
فاملطلوب من مجلس األمة دعم اجلهود 

اخلارجية لوساطة شيخ اجلزيرة وحكيمها 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد، 
وتأمني اجلبهة اخلارجية والداخلية للحفاظ 

على النسيج االجتماعي.
املواطن ينتظر من اعضاء املجلس ومبن 
يطلقون على انفسهم مسمى املعارضة 
اإلصالحية اال ينسوا متابعة حل قضية 

اجلناسي املسحوبة ليعود االستقرار لعدد 
كبير من األسر الكويتية ممن سحبت 

جناسيهم.
الشعب بحاجة الى نائب مخلص يسعى الى 
اصدار تشريعات تساهم في تطوير النظام 

اإلداري املعمول به في القطاع احلكومي، 
فالكويت بها ازمة ادارة واجلميع يعلم بذلك، 

ولكن هل سعينا الى اصدار تشريعات لتعديل 
هذا النظام التعيس.

نحن بحاجة الى نائب يعمل للقضاء على 
الواسطات واحملسوبيات بإصدار تشريعات 

تساهم في القضاء على الفساد االداري 
واملالي ال ان يكون هو نفسه عنصرا من اهم 

عناصر افساد هذا النظام.
والشعب اليوم في أمس احلاجة الى رجال 

دولة، يرسمون مستقبل هذا الوطن من خالل 
السعي ملصلحة الوطن ال املصالح االنتخابية 

الرخيصة.
والشعب اليوم في أمس احلاجة الى 

رجال دولة ال يسعون لتخليص املعامالت 
والواسطات على حساب مصلحة الوطن 

واملواطن، بل يتمنى ان يسطروا تشريعات 
تساهم في احلصول على احلقوق دون حاجة 

نائب او واسطة.
والشعب اليوم في أمس احلاجة الى رجال 
دولة تصرح وتصوت وتقترح مبا يناسب 

املصلحة العامة ومستقبل هذا الوطن 
واستمراريته ال مبا يناسب اصواتهم 

ومصاحلهم على حساب مستقبل ابنائنا.
الكويت اليوم في أمس احلاجة الى حكومة 

قوية تتعاون مع املجلس لتحقيق جميع 
ما سبق، فاملجلس وحده من دون جتاوب 
وتعاون احلكومة لن يحقق شيئا ملصلحة 

الوطن واملواطن.
الكويت اليوم في أمس احلاجة الى رجال دولة 

يخافون اهلل في هذا الوطن، يقفون وقفة 
رجل واحد حملاربة الفساد، ويدعمون كل 

مسؤول مخلص ومجتهد.
الكويت اليوم في أمس احلاجة الى من يخلص 

في عمله لينهض بوطنه.
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