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إيران 
تتحدى ترامب

املوقف السياسي

عبد احملسن احلسيني

كلنا نسمع من آن آلخر تلك التصريحات الوردية التي 
يطلقها بعض املسؤولني في الوزارات املختصة بخصوص 
دعم الشــباب والقطاع اخلاص، أحالم الشباب، مستقبل 
الشباب، كل هذا الكالم هو كالم جميل وتصريحات وردية 
ومنطق رزين مزيون ومــوزون في نفس الوقت، ولكن 
احلقيقة امللموسة والتي نشعر بها على أرض الواقع مغايرة 
متاما للتصريحات، عكس اخلطط املوضوعة والنتائج املرجوة 
باملــرة، اآلن وبرؤية غريبة هناك مجموعة من اإلجراءات 
اجلديدة والقوانني التي دخلت حيز التنفيذ تسير بالتنمية 
املرجوة من خطة التنمية ورؤية )كويت جديدة( في طريق 
مغاير، عكس الســير إن صح التعبير، وال أدري إذا كان 

السادة املسؤولون يعون هذا األمر أم ال.
أمثلة على ذلك عديدة، الرسوم املفروضة على استخراج 
الرخص للقطــاع اخلاص )جتارية طبية وغيرها( بعضها 
زاد بأكثر من 50٪  في ســنة واحــدة فقط، مع العلم أننا 
نعاني من نفس البيروقراطية ولم يتغير شيء في الدورة 
املســتندية واملعامالت الورقية فال يوجد شيء يبرر تلك 
الزيادة، هناك رســوم الشحن واجلمارك املترتبة عليها، 
وأخص الشحن البري، عانت أيضا من زيادات غير مبررة، 
اجلمارك أيضا بها الكثير من الصعوبات، وهناك تطبيق 
غير صحيح للقوانني املعنية، فمثال املفهوم واملعروف أن 
الواردات اخلليجية معفاة من اجلمارك ولكن األخ املوظف 
يفــرض على هذه البضاعة جمارك حالها حال غيرها من 
الواردات األجنبية بحجة عدم علمه بهذه التفاصيل أو أن 

ذلك القانون غير مفعل، غير منطقي باملرة.
هناك أيضا ندرة في القسائم الصناعية اجلديدة واحتكار 
)بعض( الشــركات املختارة ملساحات هائلة من األراضي 
املخصصة للمشروعات الصغيرة والتي تقوم تلك )الشركات( 
عيني عينك بتأجيرها مــن الباطن بأرقام فلكية خيالية، 
هل هذا من العدل يا حكومة؟ ناس تأخذ املتر بثمن وناس 

تأخذ بأضعاف الثمن، وتقولون دعم بعد!!
ال أريــد أن أتكلم عن الدعم املالي احلكومي ألصحاب 
املشــاريع ألنني ال أريد أن أزيد النــار حطباً عليكم، أما 
الدورة املستندية واحلكومة اإللكترونية ومعامالت »أون 
الين« فهذا لألسف لم يحصل بعد.. إخواننا املسؤولون في 
الوزارات املعنية، جربوا مرة تزورون قسم أصحاب العمل 
في مقرات وزارة الشؤون واسمعوا منهم، جربوا تنزلون 
من برجكم العاجي شــوي ما فيها مشكلة وهناك قيّموا 
أنفســكم في عيون الشعب، أعتقد ساعتها راح حتسون 

بإحساسنا ومعاناتنا، وربي من وراء القصد، والسالم. 

قمت بعمل بحث مكتبي عن األحداث املنحرفني، بلغ عدد 
عينة الدراسة )14505( أحداث صدرت بحقهم أحكام قضائية، 
تراوحت أعمارهم بني )8 و18( عاما، تعددت قضاياهم ما بني 
)ضرب ومشاجرة، أذى بليغ وإحداث عاهة مستدمية، إتالف، 
سلب بالقوة، القذف والسب والشتم، خطف وهتك عرض، 
حيازة ســالح واستعماله ضد الغير، حريق عمد، شروع 
بالقتل والقتل العمد( جاءت نتائجها غريبة ومفاجئة، منها، 
أوال: اكتشفت صحة املثل القائل )كل ما كبر دبر( أي كلما 
كبروا )بعض( أطفالنا خربت أخالقهم وانحرفت سلوكهم 
عن الصراط املســتقيم، والدليل أن نسبة عدد املنحرفني 
في املرحلة االبتدائية ال تتجاوز )5.7٪( من إجمالي العدد 
املذكور، بينما تزيد نسبة عدد األحداث املنحرفني تصاعديا 
في املرحلة املتوسطة لتبلغ )24.8٪( أما عيالنا في املرحلة 
الثانوية فقد بلغت نسبة املنحرفني منهم من واقع اجمالي 
العدد الكلي ســالف الذكر )26.7٪( أي أن كلما كبر الطفل 
ونضج عقله وتغذى باملفاهيم التربوية وتشــبع بجميع 
متطلباته النفسية واالجتماعية والشعور باالنتماء واألمن 
االجتماعي في كنف أسرته مع حتقيق جزء من متطلبات 
الذات لديه مييل مع األسف الشديد إلى ارتكاب األعمال التي 
يخالف عليها املجتمع والدين واملنطق والقانون! وباملناسبة 
وقبل الدخول في ذكر التفاصيل أود أن أشير إلى أن العدد 
املذكور ليس هو العدد احلقيقي الذي يعكس عدد األحداث 
املنحرفني في املجتمع الكويتي وذلك لألسباب التالية: - أن 
كثيرا من احلاالت التي ارتكبت جرائم العنف لم تســجل 
عليها قضايا وانتهت املشكلة بعد حدوثها إما باتفاق أطراف 
النزاع على إنهاء املشكلة باعتبار أن كل طرف حصل على 

حقه، هروب أطراف النزاع، حفظ القضايا.
لذا يعتقد كاتب الســطور أن عدد حجم املنحرفني في 
املجتمع الكويتي )خالل الفترة الزمنية للدراسة( يزيد على 
العدد املذكور بكثير ومــن خالل النظر في معدل جرائم 
العنف والعدوان املذكور في دراستنا فقد كان عددهم 5522 
حدثا من اجمالي عينة الدراســة أي بنسبة )38٪( موزعة 
الى ثالث مجموعات، األولى: ضد النفس ممثلة في شروع 

بالقتل وعددهم 50 حالة.
والثانية: ضد املمتلــكات ممثلة في احلريق وعددهم 
63 حالة، أما قضايــا اإلتالف فقد بلغ عددهم 498 حالة، 

والثالثة: بقية اجلرائم وعددها 4911 حالة.
نالحظ أن كثيرا من جرائم العنف والعدوان متثلت في 
الضرب واملشاجرة وأسبابها )حسب نتائج الدراسة( هو 
النمو اجلســمي الذي يستولي على تفكير احلدث وتظل 
ذاته اجلسمية محور اهتمامه حيث تتولد تناقضات نفسية 
واجتماعية فهو يبدو في صورته اجلسمية )ريال( مكتمل 
البنية أال أنه اليزال في كثير من رغباته كبير الشبه باألطفال 
فيتعامل بقوته العضلية فتكثر جرائم الضرب واملشاجرة، 
وهناك أســباب أخرى منها خوف )عيالنا( من االنسالخ 
من اجلماعة واخلروج من دائــرة االنتماء والرفاق الذي 
يقودهم إلى القيام باألفعال املجرمة حتت ذريعة )الفزعة(، 
النخوة أو احلمية التي تتحكم في ســلوكهم لتأكيد روح 
اجلماعة واالنتماء لهم لنكتشــف مدى حاجة أبنائنا إلى 

هذا النوع األهداف.
كآباء، يجب االعتراف بفشلنا )البعض( في التربية ولو 
جنحنا في زرع الثقة في نفوس أبنائنا وأنهم رجال املستقبل 
ملا بحثوا عنها في دائرة االنتماء وبعضوية اجلماعة ولعل 
األمثلة كثيرة في أبناء بعــض املجتمعات التي ال يعرف 

أبناؤها نظام احلمية والفزعة في أمور الشر.
هناك حقائق مثيرة ال يسع املجال لذكرها في هذا املقال.

يبدو أن األمــور في إيران 
تدهــورت بســبب احلصــار 
االقتصادي األميركي عليها، وهذا 
ما دعا إيران ألن تعلن حتديها 
املتحــدة.. ومقدرتها  للواليات 
على الوصول للقواعد األميركية 
وحامالت طائراتها، هذا كما جاء 
على لسان قائد احلرس الثوري 
الذي هــدد بضربات  اإليراني 
املنشآت النفطية في السعودية 
ذات املصالح األميركية مثل شركة 
أرامكو.. وهي مرتبطة باالقتصاد 

األميركي.
إن حترشات إيران العسكرية 
في املنطقة تعتبر خطيرة وهي 
مؤشر الندالع حرب شاملة في 

املنطقة.
إيران لم جتد إال أن تثير هذه 
األخطار ملا تستشعره من ضيق 
جتاه الضغوطات األميركية عليها، 
وهذا مما يدل على أن قرارات 
إيران اقتصاديا ومنع  مقاطعة 
تصدير النفــط اإليراني أثرت 
كثيرا باالقتصاد اإليراني.. وهو 
ما أثر في املواطن اإليراني، ومن 
املمكن أن تتطور هذه التأثيرات 
على الشــعب اإليراني الذي قد 
يعلن غضبه وثورته على نظام 

احلكم.
إيــران كما نرى باشــرت 
املنطقة  بتحريك حلفائهــا في 
الذي  العراقي  مثل حــزب اهلل 
اعترف بإطالق صواريخ على 
املنشآت النفطية داخل السعودية 
وفي لبنان يتحرك السيد حسن 
نصراهلل ليعلن صراحة وقوفه مع 
إيران وفي سورية فإن احلكومة 
السورية معروفة مواقفها املساندة 
إليران وفي العراق هناك احلشد 
الشعبي وحزب اهلل العراقي فهما 

تابعان إليران.
الشيء املؤسف أن جتد أقواما 
عربية تقف مع إيران ضد الدول 
العربية، كما أشرنا إلى األحزاب 
احلليفة إليران سلفا، ومن خالل 
متابعتنا لألحداث التي تشهدها 
املنطقة فهناك هجوم بالطائرات 
املسيرة تنطلق من اليمن وأخيرا 
مــن العراق، هــؤالء العرب لم 
يفكــروا في أي يوم توجيه أي 
هجمات على إســرائيل بينما 
كما نرى فهي تدفع بالصواريخ 
والطائرات املســيرة نحو البلد 
العربية  اململكة  الشقيق  العربي 
السعودية هذا البلد الذي يضم 
أكبر مقدسات املسلمني وهي مكة 
املكرمــة واملدينة املنورة مدينة 
الرســول عليه أفضل الصالة 
والســالم وهي حتتضن مرقد 
النبي الكرمي وأم املؤمنني خديجة 
زوجة النبــي ورفيقيه أبو بكر 
الراشد األول  الصديق اخلليفة 
وعمر بن اخلطاب اخلليفة الراشد 
الثانــي، هذا إلى جانب عدد من 

الصحابة الكرام.
ال بد أن تتضافر اجلهود وأن 
التهديد  العرب ملواجهة  يتوحد 

اإليراني لعدة مناطق عربية.
إن االعتــداء على األراضي 
النفطية  السعودية واملنشــآت 
فيها عمل عدواني ال يختلف عن 
العدوان اإلسرائيلي على الدول 
العربية، ال بــد أن يعي العرب 
مستقبلهم من خالل التهديدات 

اإليرانية لدولهم.
آيــة كرمية: )وربــك الغني 
ذو الرحمــة إن يشــأ يذهبكم 
ويستخلف من بعدكم ما يشاء 
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين(.

واهلل املوفق.

يجب أال يستمر، إذا ما كنا نؤمن 
بالدميوقراطيــة كما ســلمها لنا 
املؤسسون، فهذا الوضع مشوه جدا 
وغير صحي وعلى املدى الطويل 
ستكون له انعكاسات سلبية على 
البلد وعلى الدميوقراطية التي ظللنا 
لسنوات نتنفسها بشكلها األقرب 

إلى املمارسة احلقيقية.
> > >

االنتخابات املقبلة نأمل أن يتغير 
الوضع، وان تتبدل األوضاع في 
كلتا الســلطتني، أن ترفع األولى 
يدها عن املجلس مبســافة كافية 
الدنيا على األقل  ليعمل بحدوده 
وان تعود الثانية كسلطة تشريعية 
إلى شيء من استقالليتها لتعود 
عجلة الدميوقراطية الى الدوران... 
بدال ما احنا »مبنشرين« صار لنا 

ثالث سنني وشي.

البلدين  التي تربط بني  الصداقة 
الشقيقني، وهو ما يفسر سر جناح 
تلك العالقــة، إذ أثبتت األحداث 
واملواقف عبر التاريخ مدى متانة 
تلــك العالقة فتــزداد قوة يوما 
بعد يوم، وأسباب جناحها كثيرة 
ومتعددة، فتوافر الرغبة الصادقة 
في تقوية هذه العالقة، واالرتقاء بها 
إلى آفاق واسعة من التعاون الثنائي 
الذي يعود باملنفعة على الشعبني 
الكويتي والسعودي تعد من أقوى 
أسباب جناحها، فضال عن قادة 
البلدين الذين يتسمون باحلكمة 
والعقالنية فــي معاجلة القضايا 
والوقوف في وجه األزمات، وتتعدد 
األســباب وكلها تؤدي إلى شيء 
واحد وهو أن البلدين ليســا إال 

بلد واحد.
 دامت الفرحة.. ودامت األخوة.

إلى اإلماء..! 
عجبا لعصر انقلبت فيه موازين 

األحوال..! 
ولوثت فيه براءة األطفال..!

عجبا لشاب يترك رجولته تقليدا 
ولفتا لألنظار..!

أنوثتهــا متردا  وأنثــى تقتــل 
واستكبار..!

واللغة فيــه تغيرت من احلروف 
إلى الدينار..!

عجبــا لعصر أصبح فيــه العالم 
مهمال..!

وإمعة ذا سلطة ورأي ومكانة..!
والعهد فيه تبــدل من الوفاء إلى 

اإلخالل..! 
والسرقة فيه حتولت من احلرام 

إلى احلالل..!
عجبا ثم عجبا بألم يقتل الوجدان..! 

عجبا ثم عجبا حد امتالء الفاه.

يقصد بحاالت التأزمي االستجوابات 
التي تتقدم بها املعارضة »أيام ما 

كان عندنا معارضة«.
> > >

ولألمانــة املجلس بشــكله 
احلالي مترر احلكومة من خالله 
كل ما تريده ومتى أرادت وكيفما 
أرادت، وهــذا خطأ كبير ووضع 

للكويت تشارك أيضا الكويت هذا 
االحتفال بهذا اليوم، فهم أشقاء في 
الفرح واحلزن معا ال يفرقهم شيء.
الكويت  اعتدنا أن عالقة   كما 
والسعودية عالقة قوية وراسخة 
في أذهان اجلميع، ولهذه العالقة 
أبعاد متعددة، تشــير إلى حجم 
التعــاون وأريحيــة الود وعمق 

وابن سب والده وألقاه على التراب..! 
وقاتل ســفك دمــاء أخيه غيرة 

واستكبار..! 
ورجل يبيع نفسه لعباد الشهوة 

واملال..! 
وزوجة تخون زوجها انتقاما دون 

حياء..! 
والقوامة فيه ســلمت من الرجال 

التصويتات ألي تشريعات رهنا 
برغبة احلكومــة فقط، احلكومة 
متتلك أغلبية مريحة في املجلس 
وتسيطر متاما على مختلف اللجان، 
وكما قلت يروج مؤيدو هذا بأنه 
نوع من أنواع التوافق النيابي ـ 
احلكومــي الذي يبتعد بالبلد عن 
السياسية، وطبعا  التأزمي  حاالت 

»أنا كويتي  الكويت يغنون  أبناء 
وأحب السعودية«.

وتتسابق جهات عدة في الكويت 
ملشاركة أشقائهم السعوديني بإقامة 
هذه املناسبة في عدة أماكن، ولَم ال، 
فالفرحة واحدة والبلد واحد، فكما 
حتتفل اململكة العربية السعودية 
الوطني  التحريــر والعيد  بعيد 

ومعلــم يعلــم طالبه التســيب 
واإلهمال..!

وفنان يبيع دينه ويشتري الشهرة 
واملال..! 

وشيخ ألقى عباءة احلق ودفن رأسه 
في الرمال..! 

وآمر باملعــروف يدفن حيا دون 
سؤال..! 

حتول املجلس خالل السنوات 
األربع املاضية إلى حديقة خلفية 
للحكومــة، فــكل القوانني مرت 
بتوافق أو رغبة أو حترك حكومي، 
كذلك القوانــني التي مت رفعها أو 
إعادتها أو تأجيل النظر فيها، حتى 
االستجوابات وإن انطلقت نيابيا إال 
أنه ال يخفى على أحد أنها كلها.. 
إدارة حكومية 100٪، بغض النظر 
عن النتيجــة التي انتهت لها تلك 

االستجوابات.
> > >

هذا التفوق احلكومي في املشهد 
البرملاني قد يكــون كما يعتبره 
مؤيدوه شكال من أشكال التوافق 
النيابي احلكومــي، ولكنه ليس 
كذلك، فهو اقرب إلى االستحواذ 
والسيطرة، وفي هذا تعطيل صريح 
ألدوات الرقابة الشــعبية، وجعل 

 تطل علينا هذه األيام محملة 
بالبهجة والفــرح احتفاال باليوم 
الوطني السعودي، فهنيئا ألشقائنا 
السعوديني هذا اليوم العظيم الذي 
يصادف الثالث والعشرين من شهر 
سبتمبر هو يوم توحيد مملكتهم 
وجعلها مملكة واحدة حتت اسم 
اململكة العربية الســعودية بأمر 
امللك عبدالعزيز، رحمه اهلل،  من 
اليوم ليســت  والفرحة في هذا 
مقتصرة على إخواننا السعوديني 
فقط بل علــى دول اخلليج عامة 
ودولة الكويت خاصة  من منطلق 
مبدأ العالقات الراسخة واملتينة. 

للتالحم والتماسك  وجتسيدا 
بني البلدين، تشارك الكويت باليوم 
السعودي بفعاليات جاذبة جتسد 
األخوة كما لو كان عيدها لتتوشح 
أبراج الكويت بعلم اململكة ونرى 

عجبا خلّطاء يرى ذاته دائما على 
صواب!

وراع يترك رعاياه فريسة للذئاب..!
وظالم يرى ظلمه ضرورة وبناء..!
ومظلوم ترك حقه وشفع للجالد..!
وثائر سلم رايته في عدة أيام..!
وقاض باع عدله لفاسد وجبان..!

وامرأة تركت وليدها من أجل حفنة 
مال..!

ووالد يقتل براءة ابنته تســليما 
لهواه..!

وأخ يقتل أختــه ظلما في حلظة 
غضب عمياء..!

وصديــق يخــون صديقه غيرة 
واستنكار..!

وعالم يكتم علمه خوفا من جاهل 
محتال !

وعامل يهمل عمله وال يخاف فيه 
اإلله..! 

املرشحني د.علي عبدالرسول 
القطان، هذا الشــاب عرفته 
منــذ الطفولــة حتديدا في 
منطقة الشعب لطاملا كنت أجد 
صديقي علي مميزا ومختلفا، 
وكان لديه طموح وأطروحات 

قريبة جدا من أفكاري.
لم أستغرب تواجد اسم 
صديقي بويوسف بني أسماء 
املرشحني فهو حاصل على 
اإلدارة  الدكتوراه في  درجة 
وعمل أستاذا في الهيئة العامة 
للتطبيقي، كما عمل في القطاع 
اخلــاص وأيضا في مجلس 
الــوزراء، ومثل الكويت في 
جامعة الدول العربية، كما أثبت 
جدارته وُكّرم من قبل صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل ورعاه.
أعــود بكم إلــى نتيجة 
د.علي في االنتخابات السابقة 
العائد من  وظروفها وهــو 
اخلــارج وبتجهيزات فترة 

قصيرة ولكن بتميزه وأسلوبه 
وتواصله مع الدواوين والذي 
الكثير بالســعي  أثنى عليه 
خلدمة الناس وخاصة بوجود 
مجاميــع وكوادر شــبابية 
حوله من كل أطياف املجتمع 
بالعمل  الكويتي فهو مؤمن 
للوطن وال أحد غيره وال يهتم 
إطالقا كونك ضمن تيار وعائلة 
أو مذهب أو قبيلة، بل يضع 
أمام عينيه خدمة الناس وكل 
مواطن كويتي وطرح الرأي 

الوطني باستقاللية  املعتدل 
دون ضغــوط، مؤمــن بأن 
الناس يقيمونه مبا يفعله وال 
يسعى لكسب عواطفهم بطرق 

انتخابية تقليدية.
مع العلم أن الدائرة األولى 
من أشرس الدوائر االنتخابية 
ومن الصعــب النجاح فيها 
بل من الصعب حتقيق رقم 
منافس كون أغلب املرشحني 
فيها يعتمدون على تقسيمات 
تتكون من تيــارات وفئات 

ومذاهــب وعوائل أو قبائل 
تشــكل اجلانب األكبر من 
القواعد االنتخابية للمرشحني.
ورغم كل ذلك حقق هذا 
الشــاب الطموح بفضل من 
اهلل تعالي ثم بجهود من معه 
والناس التي قررت أن تتحرر 
املوجه، 1603  التصويت  من 

أصوات.
كان هذا الرقم منافسا جدا، 
والسؤال كم هو الرقم الذي 
ســيحققه في حال خوضه 
انتخابات مجلس األمة 2020؟!
وللعلــم بعد عام أو أكثر 
من نهاية االنتخابات املاضية، 
صدر مرسوم بتعيينه وكيل 
الهيئة  وزارة مســاعدا في 
للزراعــة والثروة  العامــة 
السمكية، فهذا الشاب الطموح 
شق طريقه بعصاميته وتدرج 
في العديد من اجلهات وحصل 
على خبرات جتعله من أوائل 
املتوقع فوزهم في  الشباب 

بعد انتخابات مجلس األمة 
2016 بالصوت الواحد جلست 
العشــرة  املراكز  أدقق في 
األوائل فــي الدائرة األولى، 
حيث إنني مقيــد بجداولها 
منذ سنوات وأصوت فيها، 
أرقام بعض  انتباهي  فلفت 
من لم يحالفهم احلظ، وكان 
من بينهم نواب ســابقون 
وشــخصيات لهــا مكانتها 
باملجتمع أو مبهنهم املعروفة 

بني عامة الناس.
ألذكركم أيضا في ذالك 
الوقــت، كان التوجــه نحو 
التغييــر وحتديــدا اختيار 
الشــابة من يعول  الوجوه 
عليهم انتشال الكويت من حالة 
السياسي( والفراغ  )الشلل 
الذي نعاني منه  التشريعي 
وبني مواكبة املجلس واحلكومة 
لهموم ومشاكل الشعب عامة 

من تراجع في كل املجاالت.
من بني أســماء الشباب 

الدائرة األولى في االنتخابات 
القادمة.

باملختصر: كلنــا نطالب 
بالتغيير ونتعذر بعدم وجود 
خيارات بني املرشحني، اآلن ال 
عذر لكم فهناك شباب يستحق 
الثقة وحان وقت تغيير ثقافة 
التصويت األعمــى لرموز 
أعواما في  وأسماء تواجدت 
املجلس بعضهم تخبط بحل 
املواطنني وحصرت  قضايا 
اخلدمــات فــي محيطهــم 

وناخبيهم واملقربني منهم.
رسالة: إذا وجدمت الشباب 
اكتسحوا املراكز األولى في 
االنتخابات القادمة وسقطت 
الالمعة  أو تراجعت األسماء 
القواعــد والتيــارات  ذات 
والتصنيفات العائلية والقبلية 
والطائفية فال تســتغربوا، 
فاستعدوا للواقع اجلديد من 
اآلن لبناء حالة سياسية جديدة 
سيكون فيها »للشباب كلمة«.
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