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د.نرمني يوسف احلوطي

مازلنا ننتظر تشــكيل الوزارة اجلديدة حتى ال ندور 
في حلقــة مفرغة والى نقطة الصفر التي تالزمنا وتالزم 
عملنا السياســي وعلى كل األصعدة من تنمية واقتصاد 
نتساءل: أي وزير نريد؟ من الوزير الذي يصلح للمرحلة 
املقبلة؟ وكيف نختار وزراء يؤدون ما عليهم ويصلحون 

حال بلدنا ويحلون مشاكل الشعب الكبيرة؟!
ال نريد وزيرا طائفيا يبث بذور الفتنة ويعمقها، نريد 
وزيرا كويتيا حلما وشحما وفكرا وعمال، ال نريد وزيرا 
انتماؤه للقبيلة يشــكل كل قناعاته، ومنها تخرج قراراته 

وإليها تصب نتائجه.
نريد وزيرا مختصا خبيرا بشــؤون وزارته تدرج في 
مناصبها ودرس في مقاعدها وتنقل في غرفها يعرف كل 
صغيرة وكبيرة فيها، ال نريد وزيرا يبحث عن الفضائيات 
ويحرص على األحاديث الصحافية والظهور في كل مناسبة 

وبغير مناسبة.
نريد وزيرا قليل الكالم كثير العمل، أما وزراء الفضائيات 
والتصريحات فعليهم بالتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى، 
فهي أنسب مكان لهم إلرضاء طموحهم في الشهرة وحب 

الظهور.
نريد وزيرا طاهر اليد واللسان، ال نريد وزيرا يخشى 
مجلس األمة وترتعد فرائصه عند تلويح أي نائب مبناسبة 
وبدون مناسبة باستجوابه أو سؤاله، نريد وزيرا يسارع 
إلى تقدمي إقرار ذمته املاليــة بعد أن يحلف اليمني ويعد 
نفســه ألن يطبق عليه قانون »من أيــن لك هذا؟«، فلقد 
سئمنا من اخلوض في الذمم املالية ملسؤولينا حتت شعار 
حماية املال العام والتربح والعموالت وما إلى ذلك، فطهارة 
اليد والشفافية يجب أن حتكم وزراءنا في املرحلة املقبلة.

ويجب أن تنتهي احملاصصة في اختيار الوزراء واملجاملة 
للطوائف والقبائل، فمصلحة الكويت هي األهم، وهي ما 
ينبغي أن نحرص عليه ونسعى إلى ترسيخه وتعميقه، بعد 
أن ضاعت فترات هباء منثورا ونحن نلتمس طريقا للتنمية 
وحلل مشــاكلنا، ضاعت ونحن نخرج من استجواب إلى 
آخر، حتى سئم شعب الكويت من الدميوقراطية ودعاتها 
ورجال املشــاكل ودعاتها حتت مسميات شتى من صنع 

خياالتهم املريضة.
مشاكل في التعليم والصحة واكثر الوزارات بها مشاكل، 
وها هي شوارعنا بحفرياتها وازدحامها بالسيارات الكثيرة، 
كل هذه املشــاكل تريد لها حال، هل هذه هي الكويت التي 

كانت درة ولؤلؤة اخلليج وأصبحنا في آخر الركب؟!
يا سمو رئيس الوزراء اجلديد الشيخ صباح اخلالد، لديك 
تركة ثقيلة، لذا عليك اختيار رجال املرحلة املقبلة حتى نعيد 
للكويــت مكانتها، والبد من فتح صفحة جديدة ملجتمعنا 
الكويتي وبعالقات أخوية جتمع الكل في الكويت ليسعد 
كل مواطن، يريد رجاال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، عمية 
عن الشر أعينهم، بطيئة إلى الباطل أرجلهم، يصلون الليل 
بالنهار وهم طاهرو اليد واللسان من أجل كويتنا احلبيبة 

الغالية، هذا ما نريده أن يتحقق.. قال الشاعر:
ابني الكويت العاملني تكاتفوا

وتساندوا كتساند البنيان
اللهم احفظ بلدي الكويت واميرها وشعبها وسائر بالد 

املسلمني من كل مكروه اللهم آمني.

الكلمات عندما  لعل هذه 
تنشر يكون التشكيل الوزاري 
قد اكتمل باألسماء املرشحة! 
وقد ال يكون! ومن هذا وذاك 
إلى  تبقى قضيتنا مستمرة 
أجل ال يعلمــه غير اهلل عز 

وجل.
عجبت من بعض األقالم 
وبعض املغردين الناشــطني 
في التواصل االجتماعي من 
العديــد منهم وهم  أمرهم، 
كثيرون قاموا بتسليط الضوء 
على العديد من الوزراء وأدائهم 
الوزاري الســلبي إال وزارة 
واحدة لم يقم أحد بانتقادها 
إال أبنــاء هاتــني الوزارتني، 
وهما التعليم العالي والتربية، 
القرار  مناشدين من ميتلك 
عدم التجديد للوزير احلالي.

ســطورنا اليــوم تكتب 
باسم الدســتور الذي يكفل 
ألي مواطن حريــة التعبير 
والرأي، حروفنا تسلط الضوء 
على الكثير من الفساد الذي 
قام البعض بتجاهله في تلك 
الوزارتني ألجندات خاصة بهم، 

واهلل من وراء القصد:
٭ مبــاٍن متهالكة: منذ زمن 
لم يوضع  بعيد وإلــى اآلن 
أو استبدالها مبباٍن  لها  حال 
أخرى، فقط أموال ســنوية 
تدفع للترميم السنوي، وإهدار 

للمال العام في كل عام.
٭ إعانة الطلبة: وهي إهانة ملا 
يحدث منها وبها، في كل عام 
تتجدد الشكوى من التأخير 
على أبنائنــا الطلبة خارجيا 
وداخليــا في صرف اإلعانة 
لهم مع العلم بأن تلك اإلعانة 
هي منحة من الدولة وليست 

منحة وزارية.
٭ املكاتــب الثقافية: بعض 
تلك املكاتب وضع موظفوها 
وفق أجندات خاصة واستخدام 
حرف »الواو«، علما بأنه توجد 
لوائح قانونية وضوابط لتلك 
املناصب، ولكن ما جنده غير 
ذلك، بجانب أن بعض املكاتب 
بها موظفــون لكن لم تفعل 
مكاتبهم، واّل شخبار مكتب 
كندا يا وزارة التعليم العالي؟
٭ مناصب قيادية وتربوية 
وجامعيــة وغيرهــا مــن 
البعض  أن  مسميات: لوحظ 
من تلك القيادات ال تتوافر بهم 
الشروط والضوابط القانونية 

لتلك املناصب.
٭ االســتعانة والتوظيــف 
للعديد من األجانب مع العلم 
ولد الديرة موجود أمامكم يا 
جماعة اخلير، بس نبي نعرف 
شــنو آليتكم في التوظيف 

واالستعانة؟
٭ الشــهادات املزورة: هي 
مفتاح النجاة لكل وزير أتى في 
هاتني الوزارتني، يلوح بها في 
اإلعالم وفي املجلس البرملاني 
بأنه سيكشــف األســماء! 
التهديــد والتلويح ما  ليش 
القضية موجودة، واجلاني 
خلف القضبان، وإلى اآلن لم 
نسمع أو نقرأ ما حدث في تلك 
القضية.. االرتشاء والتزوير، 

خاموش.. اهلل املستعان.
٭ مناهج كل عام تتغير: وكل 
عام تثقــل عن العام اآلخر.. 
ومن هذا وذاك... املشــكلة 
لدى بعض املســؤولني مو 
املنهجيــة ولكــن شــلون 
نخلص االمتحانات قبل شهر 
رمضان؟ ترا يا جماعة اخلير 
الشهر كل سنة يجدم شنو 
القادمة؟  بتسوون باألعوام 
أعتقد بتخلون الدراسة فصل 
صيفي! شر البلية ما يضحك.
إذا  ٭ وأخيرا وليس بآخر، 
أردنا الكتابة عن تلك الوزارتني 
سنكتب مجلدات، منها: املهمات 
على ناس ونــاس، وزارتني 
فجأة عندمــا تريد تخليص 
أغلبية  أوراقــك بها جتــد 
القيــادات ومديري مكاتبهم 
في مهمات رســمية، الطابق 
m3 وما أدراك ما يحدث من 
مهانة ملراجعيه، وعلى طاري 
m3 نريد أن نعرف ما صلة 
املكتبة اخلاصة إللي في الطابق 
األسفل التي يجبر املراجعون 
بإنهاء معامالتهم من خاللها!

الساكت عن  مسك اخلتام:  ٭ 
احلق شيطان أخرس.. واهلل 

من وراء القصد.

االخطار ليدخلوه في اجلهاز، وثالثة 
لدفع الرسوم التي ال ميكن دفعها عن 
طريق املوقع، طبعا ال يوجد إصدار 
فوري، وعليك أن تنتظر، وبدال من أن 
تتطور كما رأيت من جتربتي تأخرت 

كثيرا جدا لألسف.
> > >

الطريف أنه بعد أن قمت بهذا كله 
وعند االستعالم عن موقف البطاقة 
عبر املوقع اإللكتروني للهيئة يكون 
الرد »جار إصدار البطاقة يرجى إعادة 
احملاولة خالل أسبوع«، أسبوع آخر من 
اجل إصدار بطاقة مدنية كان يفترض 
أن يتم إصدارها خالل 24 ساعة أو 

فوريا على أقصى تقدير؟
> > >

فما الذي يحــدث للهيئة العامة 
للمعلومــات املدنيــة أو باألصح ما 
الذي حدث لهيئــة تعتبر رائدة في 

مجاالت عدة؟!
كيف حتولت إلى مجرد هيئة غارقة 
في البيروقراطية والدورات املستندية 
الطويلة واملعقدة جدا؟! وأين ذهبت 
ميزانية التطويــر؟ وهل ذهبت في 
مكانها الصحيح أم أنها صرفت من 

أجل تعطيل خلق اهلل؟!

فاتورة العالج إلى أن وصل بهن احلال 
إلى بيع البيت الذي يعيشون فيه، وكانت 
إحداهن معرضــة للفصل من العمل 
فســمع بقصتهن سمو الشيخ جابر 
املبارك اإلنســان فأمر بتحويل نفقة 
العالج على حسابه الشخصي وإرجاع 
كل ما دفعنه، وأمر بإعادة شراء البيت 

الذي مت بيعه.
فهل تعتقدون أن هذا اخلير يذهب 
سدى أو أن الباري جل وعال لن يكافئ 

من أراد وجهه في عمل اخلير؟
يا ســمو الشيخ جابر املبارك، قد 
تعتذر عن تبوؤ منصب، وهذا حق أصيل 
لك ال ينازعك عليه أحد، لكن سيبقى لك 
في قلبي منصب ملؤه احملبة واالعتزاز 
بشخصكم الكرمي، لن يستطيع الدهر 

ما حييت أن يلغيه أو يبدله.
أدامك اهلل فخرا وســندا للوطن 
واألمير، وأدام اهلل الوطن شامخا عاليا 

آمنا مطمئنا.

تكون هذه املدينة التي يزعمون حريرية 
امللمس في بداية تأسيســها وال يهم 
وإن بنيت بصورة خشنة فسوف تلني 
وتصبح حريرية بقوة العزم واإلخالص 
في العمل وال أعتقد أن مدينة بهذا القوة 
واملوقع يقف عملها والعمل بها بسبب 
تشريعات بسيطة تستطيع الدولة أن 
تنهيها بأسرع وقت - تقدر تكاليفها 
حسب وكالة األنباء الكويتية )كونا( بـ 
86 مليار دوالر على 250 كيلومترا 

مربعا وتنفذ خالل 25 سنة.
إن كان كذلــك فهــذا واهلل غاية 
املطلوب وإن لم يكــن فإنني أدعو 
أهــل الكويت إلى زيارة هذه املنطقة 
واالستمتاع بجمال صحرائها املطلة 
على عاصمتهــم وال أنصحهم بأن 
يتعلموا أو يقــرأوا عنها عبر كتب 
اجلغرافيا فهذا األمر لم ينفع زميلي 
من قبل وال داعي لألحالم، فجســر 
جابر هيأ لكم هذه امليزة وبســرعة 
دون احلاجة لاللتفــاف حول جون 
الكويت كامال عبر محافظة اجلهراء 
للوصول إلى ذلك املكان اجلميل، كما 
أنني أنصحهم بعدم لبس احلرير أبدا 
فاجلو العام ملدينة الصبية حاليا خشن 

وبارد جدا جدا جدا.

بخطأ أكبر حتى بانت نواياه.
فمسرح أي جرمية أخالقية شخص 
يحاجج ويناقض نفسه يستتر خلف 
معاني سامية لتصبح مظلته في التأثير 

والفرار من املواجهة.
املواقــف دوما بدوافع  واختتام 
وحجج تناقض بعضها حتى يقع في 

شرها.
التي  القصص  الكثير من  وهناك 
تدار بالدواوين عن كيف يقنعك فالن 
بشــيء وهو يفعل عكسه وهذه من 
األمراض النفسية التي متى استحكمت 
في اإلنسان أصبح عبدا للمال واملصالح 

وكل املغريات.
لتطهر نفســك من ذلــك عليك 
بالصراحة مهما كان وباالعتراف باخلطأ 
واالعتذار لنفسك أوال ان ارتكبت في 
حقها ما يجعلها تنجرف خلف نزواتها.

الحقا«، وهنا مت حتصيل مبلغ مالي 
القصيرة »50  الرسائل  مني بسبب 
فلسا للرسالة« دون أن أحصل على 
خدمة فعلية فقد أبلغتني الرسائل مبا 

اعرفه مسبقا.
> > >

الهيئة العامــة للمعلومات رائدة 
التعامــالت التكنولوجيــة ليس في 
الكويت فقط بل في املنطقة بأسرها، 
استغرقني األمر معها ومع موظفيها 
الستخراج بطاقة مدنية جديدة اآلن 
14 يومــا وثالثة مشــاوير جلنوب 
الســرة، مرة لتقــدمي الطلب ومرة 
ألعيــد تقدمي إصــدار البصمة ألن 
املوظفني ال يعرفون أين يوجد رقم 

أو االبتعاد عن العمل السياسي، وأود 
أن أختم بهــذه القصة املعبرة والتي 
قصها علــّي أحد األفاضل حتى يعي 
بعضهم الذين ال يعرفون من هو سمو 
الشيخ جابر املبارك اإلنسان، في سنة 
2012 كان سموه في لندن للفحوصات 
الطبية، وكانت هناك ثالث بنات كويتيات 
يعاجلن والدهن على نفقتهن اخلاصة، 
مما اضطرهن إلى أخذ قروض، وزادت 

واحلقيقة أن أغلب مشاريعنا يغشاها 
الضباب ولم يزح عن ديكور مسرحها 
الستار إلى اآلن وال نعلم عنها إال القليل 
وهل هي حقيقة وواقع ام أنها صرح 

من خيال فهوى.. اهلل أعلم.
املهم في املوضوع إن كان هناك 
موضوع أصــال أن يتحقق في زمن 
نعيشــه اآلن فمن حقنا أن نرى هذا 
احللم وهــو يتحقق وبكل قوة دون 
تسويف واستعراض للعمل دون عمل!، 
فاأليام لــن تنتظرنا وتنتظر توزيع 
التركة قبل بدء إرســاء قواعد العمل 
فيها، وأنــا كأي مواطن لي احلق أن 
أعرف وأتعرف عليها وأملس املنفعة 
منها لوطني وألبنائي غدا، وال يهم أن 

القلق ظاهرا عليه لكنه اســتعطفهم 
بجملة: أهكذا األخوة تصدر الشــك 

والظن؟
ليس هذا ما زرعه والدنا فينا أين 
األخالق واحترام الكبير؟ فقال أخوه 

األصغر: وأين الضمير؟
كلما تعرض للمواجهة عالج اخلطأ 

نسيت »اهلل يعطيها العافية« أن تطلب 
مني تسديد الرسوم، املهم حتاملت على 
نفسي ودفعت الرسوم عبر الكي نت، 
وأعطتني إيصاال على أن ينتهي إصدار 
البطاقة خالل 24 ساعة، طبعا بني الـ 
24 ساعة األولى والـ 24 ساعة الثانية 
أكثر من 8 أيام، واآلن ندخل اليوم الـ 
14 من مراجعتي األولى ولم تصدر 
املدنية  البطاقة  البطاقة بعد، وموقع 
على اإلنترنــت ال يعطي تفصيالت 

سوى جملة راجعنا خالل أسبوع.
طبعا اشتركت في خدمة الرسائل 
القصيرة ذات التكلفة لالستعالم عن 
البطاقة ولكن كان الرد أن »البطاقة 
قيد التجهيز وســنقوم بالرد عليك 

وها أنا يا ســمو الشيخ جابر املبارك 
أقســم باهلل ســأبقى وفيا ومخلصا 
للوطن ومحبا لك، كما كان أخي سعد 
املعطش، رحمه اهلل، بال رياء وال تزلف 

ما دمت حيا.
كنت وال زالــت ولن تقصر يداك 
البيضاء عن فعل اخلير فمن كان حب 
مساعدة الناس من شيمه وطبيعته لن 
يؤثر فيــه االعتذار عن تولي منصب 

مما ال شك فيه أن من سمع عن 
مدينة احلرير فــي الصبية تتراءى 
له األحالم الوردية واملستقبل املبهر 
والعالم املطلي باملستقبل احلافل باملال 
والقوة و»الكشــخة« طبعا فاالسم 
والدعم والفرش اإلعالمي السابق لهذه 
املدينة مميز جدا وهي إلى اآلن حبر 
على ورق، فكيف إذا ظهرت للعيان 
ونفذت علــى أرض الواقع، هذا إذا 
كان هناك حبر حقيقي للتخطيط لها، 
فأنا كمواطن اعلم بأن هناك سوابق 
للعرض اإلعالمي للمشاريع العمالقة 
دون عمل كمتــرو الكويت والقطار 
اخلليجي وغيرهما الكثير من املشاريع 
إما تبخرت أو تأخرت كاملطار واجلامعة 

االجتماعي وليــس ألنني فعال أمثل 
قناعاتي.

فحني يكون اإلنسان عبدا ملصاحله 
تظهر صورة حقيقية عن األنا اخلفية.
تقدم في احملكمة شــخص ادعى 
عليه إخوته الورثة بأنه استولى على 
ممتلكات تخص والده بالباطل، فكان 

قدمت كل الطلبات إلصدار بطاقة 
مدنية جديدة، صورة اجلواز والصور 
البصمة، وأبلغتني املوظفة  وإخطار 
بأن رقم البصمــة رمبا يكون غير 
صحيح رغم انه صــادر من األدلة 
املهم  الداخليــة،  لــوزارة  اجلنائية 
انتظرت أســبوعا، بعدها عدت إلى 
املوظفة بخطاب إخطار بصمة  ذات 
بأن االخطار األول  جديد فأبلغتني 
الذي قدمته لها كان صحيحا ولكنها 
لم تكن تعــرف موقع رقم اإلخطار 
بالتعطيل  الصحيح، وهو ما تسبب 
البيانات، على أي حال  عند إدخالها 
قدمت لها اإلخطار اجلديد وسجلت 
الرقم اجلديد ومت قبول إصدار البطاقة، 
وعدت للمنزل بعد أن أبلغتني املوظفة 
بأنه ســيتم إصدار البطاقة بعد 24 
ساعة، انتظرت اربعا وعشرين ساعة 
وكنت بني فترة وأخرى أراجع موقف 
البطاقة عبر موقع البطاقة املدنية الذي 
كان يعطيني رســالة بضرورة دفع 
الرسوم، يوما بعد آخر من االنتظار 
وبعدها توجهت للمرة الثالثة إلى جنوب 
السرة حيث املقر الرئيسي للبطاقة 
املدنية لتبلغني املوظفة بأنها نسيت 
حتصيل الرسوم عن البطاقة، وأنها 

عندما يكون ديدن املرء خدمة أهله 
وبلده ويرى ذلك أمرا طبيعيا، بل واجبا 
مســتحقا بال بهرجة وال سعي وراء 
مكاسب ويشهد على ذلك احملب قبل 
املبغض فإن غياب هذا الشخص عن 
سدة املسؤولية أمر أقل ما يقال عنه 

أنه مؤسف وباعث على احلزن.
لن أزيد على كلمات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، بحق سمو الشيخ جابر املبارك، 
فأنت بحق أكبر من الكرسي، وأنت من 
جنلّه ونحترمه ونحبه ونفخر به، ونراه 
دوما مبتسما على الرغم من األحمال 
الثقيلة والهموم وجسام املسؤوليات 

امللقاة على عاتقه.
لن أنسى يوم وفاة أخي سعد، رحمة 
اهلل عليه، عندما أتيت يا سمو الشيخ 
جابر للعزاء وأنت مذهول وعيناك تلتفت 
بكل زوايا الديوانية بحثا عمن وصفته 
يوما بأنه وفّي ومخلص للكويت ولك، 

في شــتاء عــام 2000 كان لي 
واألصدقاء مخيم في منطقة الصبية 
املطلة على الكويت العاصمة، وكنت 
دائم احلديث والدعوة للزمالء لزيارتي 
فيه للتمتع بجمال املكان وروعة املنظر 
ليال فأنت في مكان ساحر وجو شتوي 
مميز وترى في اجلهة املقابلة للمخيم 
عبر جــون الكويت أجمــل املناظر 

للعاصمة..
لم يعترض على حديثي هذا سوى 
أحد الزمالء ممن ال يعرف عن الكويت 
املعبدة واللوحات  الشــوارع  سوى 
اإلرشادية للمناطق وال ميلك أي خبرة 
ميدانية في أي منطقة برية في البالد 
رغم تخصصه في اجلغرافيا! عموما 
أنكر هذا الزميــل وبتهكم أنه كيف 
تكون في الصبية وترى الكويت، ولم 
يقتنع إال عند دعوته للمكان والتمتع 
بذلك اجلو املميز لدرجة أنه اصطحب 
عائلته لنفس املكان بعد مدة من الزمن.
ما حقيقة حرير الصبية؟ هل هو 
حرير خشن؟ أم أنه حرير صناعي؟ 

أم أنه منتج طبيعي؟ أنا أسمع..
وال أرى.. وأتكلم.. ما الفكرة وما 
هي ماهيتها.. تفاصيل غير مفهومة 

لي على األقل.

لكل إنســان منا قناعات حتكمه 
وحترك دوافعه النفسية والشخصية، 
ولو افترضنا ان هذه القناعات ليست 
ســليمة فلن نستطيع ان جنعل هذا 
اإلنســان ينفك عنها اال باالزدواجية 

في الشخصية.
الظل  لديه شــخصية في  فتجد 

وفي النور.
وعلى هذا ِقس كم هناك من شخص 
يظهر عكس ما يبطن ويتعامل مبنظور 

مقصور بعض الشيء!
جتد ظاهره اخلوف على »الدين، 
الناس« وباطنه اخلوف على  الوطن، 

مصاحله.
ومن هنا يتجــدد مفهوم خطير 

تأصل في النفوس وهو النفاق.
ان أظهر أفضل ما عندي من التزام 
شخصي ألنال الســيادة أو القبول 
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نحن في انتظار والدة حكومة سمو الشيخ صباح اخلالد 
على أمل أن تأتي هذه احلكومة في هذا الوقت والعهد اجلديد، 
بعيدا عــن احملاصصة وحتى تكون نزاهة االختيار بعيدا 
عن تداخالت وشروط الكتل والتحزبات القبلية والفئوية! 
لذلك نقول ان بيان بعــض اجلهات التي ترفض التجديد 
ألحد الوزراء هو أسلوب ضغط سياسي مرفوض ملستقبل 
احلكومة ورئيســها الذي تفاءل اجلميع بتكليفه للمرحلة 
املقبلة، لذلك نقول: علينا أال نســتبق التشكيل باستنتاج 
قوائم التشــكيل بني الفينة واألخرى أمال بوصول بعض 

الوزراء احملسوبني على هذا االجتاه أو ذاك!
نعم.. ال للمحاصصة، التي خلقت إشكاالت سياسية وفنية 
وأزمات أدخلتنا في مجهول الفســاد السياسي واإلداري 
واملالي، لذلك نقول حتى تخرج حكومة صباح اخلالد للنور 
علينا ترك األمور بيد صاحب الشأن ألن جتاربه السياسية 
تعطيه القدرة لتأســيس جتانس حكومي للمرحلة املقبلة 
والالحقة وهو قدر املسؤولية ورجل املرحلة، لذلك دعونا 
نقف في صفه حتى يحقق الطموح والنجاح املطلوب لنا 
وله في قيادة املســيرة السياسية الطموحة دومنا تشويه 
وعرقلة وتنبؤات التشكيل الوزاري املرتقب! ماذا استفدنا 
من احملاصصة في التشــكيالت الوزارية الســابقة غير 
القيادات التي أتت من خارج االختصاص وباحملســوبية، 
واليوم مثال الوزارة مستقيلة والعاجل من األمور يتطلب 
من الوزير املختص أال يتســرع بإصــدار القرارات التي 
تسكن القيادات في الشواغر مثلما حصل بالتربية مؤخرا 
وكذلك في جهات حكومية أخرى، مما خلق في املستقبل 
مشكالت فنية وإدارية للوزير القادم لهذه املهمة ويضعه 
أمام مســؤولية مواجهة الواقع الصعب في حل إشكاليات 
القيادات بوزارته، وهكذا تكون مثل هذه القرارات معضلة 
فــي طريق رئيس الوزراء املكلف من اجل ترتيب الوضع 
العام في البيت احلكومي بسبب عراقيل البيوت الوزارية 
التي خلقتها حكومة تصريف العاجل من األمور في هذه 

الوزارات املستعجلة لسد الشواغر قبل الرحيل األخير!
بالطبع نحن مع كل الذين يرغبون في االنتظار مبحطة 
الفرص األخيرة للتشكيل احلكومي املرتقب على نار هادئة 
دومنا تشويش سياسي وإعالمي لرئيس الوزراء املكلف 
الذي تأمل الكويت بقيادته اخلروج من مأزق »الفســاد« 
والفساد املضاد! نعم سمو الشيخ صباح اخلالد على قدر 
املسؤولية، دعونا نترك له اخليار والتأمل والفرصة إلعداد 
»طبق« سياســي متالئم مع املرحلة املقبلة دون تشوهات 
سياسية تعرقل طريق النجاح! فهل تنجح الكويت بحكومتها 
اجلديدة القادمــة للخروج بالنتائج الطيبة املرتقبة باجتاه 
التنمية املســتدامة سياسيا واقتصاديا وبشريا على نهج 
»صباح الثالث« في تاريخ احلكومات الكويتية؟ كل التوفيق 

لسمو الشيخ صباح اخلالد في مهمته الوطنية.

مساحة للوقت

ال.. للمحاصصة!
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