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التستر على 

المتجاوزين 
حين يتذكر 

الحكيم!

عالج البورصة

ناصر الحق العربي واإلسالمي

لنغير نمط استهالكنا.. فعطر الشانيل أغلى من النفط

السيد الرئيس.. أي سيد رئيس! نون؟ مطرودون إلى الخارج ! 
ِّ

المدخ

توزيع المناصب

وليد عبد الله الغانم
سعاد املعجل

مزيد مبارك املعوشرجي

مصطفى الصراف

عبدالله نجيب المال

جارالله الحميد) بـيروت - هنري زغيب

علي العبدالهادي

الشباب  هـــيـــئـــة  فــــي  قـــيـــاديـــني  اربــــعــــة 

تطالبهم  اخـــــــرى،  وجــــهــــات  والــــريــــاضــــة 

مناصبهم  مـــن  بــاالســتــقــالــة  الــحــكــومــة 

فــــي حقهم،  تــــــجــــــاوزات  ثــــبــــوت  بـــســـبـــب 

املحلية.  الــــصــــحــــف  نــــشــــرت  حـــســـبـــمـــا 

تعفيهم من  الــقــيــاديــني  هــــؤالء  اســتــقــالــة 

امام  بيضاء  صفحتهم  وتبقى  املساءلة 

الناس والحكومة.

في  الـــحـــكـــومـــة  تــــتــــردد  ملــــــاذا  ادري  ال 

وكثيرا  املتجاوزين،  القياديني  محاسبة 

من عناصر  االستقالة  بطلب  تكتفي  ما 

ـــــوزارات ثــم تتركهم لحال  ال الــفــســاد فــي 

ــــم يـــقـــتـــرفـــوا اثما  ل ســـبـــيـــلـــهـــم، وكـــأنـــهـــم 

يظلموا  ولــم  عليه  املحاسبة  يستحقون 

مستحقا يجب املطالبة بحقه؟!..

مـــــن حـــقـــنـــا كــــمــــواطــــنــــني، ومـــــــن حق 

القياديون  هـــم  مـــن  نــعــرف  ان  املــوظــفــني 

املتجاوزون، ومن حقنا ان نعرف ما هي 

نوعية تجاوزاتهم، ومن حق املتضررين 

القرارات  اسقاط  في  بحقهم  يطالبوا  ان 

الجهات  الباطلة وتصحيحها عن طريق 

املختصة االدارية او القضائية، وكل هذا 

ال يمكن تحقيقه جيدا ما لم يتم الكشف 

عن القياديني املتجاوزين واملناصب التي 

ونوعيتها  التجاوزات  هذه  فيها  اقترفوا 

وتــاريــخــهــا، أي بــاخــتــصــار نــريــد كشف 

حساب اداريا وقانونيا كامال لكل قيادي 

يثبت تجاوزه.

ليست هذه املشكلة فحسب، فاملصيبة 

االكبر ان هذا القيادي الفاسد الذي يخرج 

وللموظفني  للناس  ظلمه  و  غنيمته  بكل 

تـــدور السنون  مــن دون اي حــســاب، قــد 

اعــظــم مما  ليتولى منصبا  بــه  يــؤتــى  ثــم 

كــــان عــلــيــه، ولــــو تــلــفــتــنــا قــلــيــال لوجدنا 

قياديني متهمني بالفساد في الثمانينات 

مما  اعلى  مناصب  تــبــوأوا  والتسعينات 

املزيد  والناس  البلد  ليورثوا  كانوا عليها 

الفساد والظلم من دون حسيب وال  من 

رقيب.

 ما الذي يمنع القيادي املتجاوز، والذي 

في  الترشح  مــن  فــقــط،  باالستقالة  اكـــرم 

االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة مــثــال بــســبــب خلو 

سيرته من اي حكم جنائي مخل باالمانة 

- وهو يستحقه لو ان الحكومة حاسبته 

جيدا – ثم اصبح هذا القيادي عضوا في 

البرملان؟ اي خبرات فاسدة وأي صفقات 

هابطة واي مواقف تعيسة سيتبناها؟.. 

هذا  عليه  ينطبق  بعضهم  ان  تعتقد  أال 

املثل جيدا؟!..

ان السكوت عن مخالفات املتجاوزين 

واالكتفاء بطلب استقالتهم دليل ضعف 

تـــواطـــؤ، وثــالــثــا دليل  اوال وثــانــيــا دلـــيـــل 

مــحــســوبــيــة ومـــحـــابـــاة، ورابــــعــــا اضاعة 

لــحــقــوق املــوظــفــني واملــواطــنــني، وخامسا 

افــتــئــات على الــعــدالــة، وســادســا تشجيع 

لــلــفــســاد ولــلــتــجــاوز طــاملــا كــانــت اقصى 

عــقــوبــة ستطبق عــلــى املــفــســد هــي طلب 

االســـتـــقـــالـــة مـــرفـــوع الــــــرأس وربـــمـــا بكل 

امليزات الوظيفية املقررة، واعادة الترشيح 

والضحية  االخــــرى،  الــقــيــاديــة  للمناصب 

واملــواطــن.. مجرد سؤال  الــوطــن  كالعادة 

املتجاوزين؟... والله  ملاذا تتسترون على 

املوفق. 

ــــوف  رســـالـــة الــكــتــرونــيــة عـــشـــرات االل

يصلون القيام والتراويح ال تعتبر ظاهرة 

صحية في الكويت، ومصبنة يتهاوشون 

في مجمع اصبحت ظاهرة سببها الكبت 

.. بأي مقياس يحكمون على  والحرمان 

االمور..؟!

ghanim1422@hotmail.com     

لـــيـــس جــــديــــدًا عـــلـــى االطـــــــالق هجوم 

الكويت،  حـــكـــيـــم  عـــلـــى  األقــــــــالم  بـــعـــض 

الدكتور أحمد الخطيب.. فلقد عهدنا من 

تلك األقالم مثل هذه الحساسية املفرطة 

ان  لكن  وطــرحــه..  ونهجه  الحكيم  تجاه 

اثــارة املهاترات  تتمادى تلك األقــالم في 

بـــهـــدف تشويه  الــعــقــيــمــة  ـــنـــقـــاشـــات  وال

دوره  وتزوير  الخطيب  الدكتور  مسيرة 

على  الوطنية، ســـواء  الحركة  فــي  الــرائــد 

العربي، فذلك  العالم  أو  الكويت  مستوى 

ــســيء إلــى الكويت قبل 
ُ
أمــر مرفوض وي

الدكتور الخطيب!

لم يدع الدكتور.. سواء في الجزء األول 

الحقيقة  يملك  انــه  كتابه،  مــن  الثاني  أو 

الكويت في  انه يدون تاريخ  أو  الوحيدة، 

كتابه، وانما يعد، وكما كرر في أكثر من 

مــرة، ان آراءه وذكرياته تبقى في نهاية 

األمــــر مــعــبــرة عـــن تــجــربــتــه الشخصية 

فـــي الــعــمــل الــوطــنــي عــبــر عــقــود طويلة 

مــن الــزمــن، وان مــن حــق أي شخص ان 

يختلف معها أو يتفق! وكم كان مخطئا 

هنا في تصوره.. فما حدث قد أكد من 

نــزال نجهل  اننا، وبكل أســف، ال  جديد 

والعقالني..  املوضوعي  الحوار  مفردات 

وان االختالف في وجهات النظر ال يكون 

بالنسبة للكثيرين إال بالقذف والتجريح 

والخروج عن ادب الكلمة!

ــ  بجزأيه  ــ  كتابه  في  الحكيم  يكن  لم 

مدونا للتاريخ، وانما كان راويا الحداث 

عــاصــرهــا وعـــاشـــهـــا، كــــان يــتــذكــر تلك 

االحـــــــداث، ولــــم يــــدع انــــه يــوثــقــهــا، وكان 

يــأمــل ان تـــؤدي مثل تلك الــذكــريــات إلى 

حوار صحي يكون داعمًا ملسيرة العمل 

الوطني، ومثريا للعملية السياسية!

الدكتور  كـــتـــاب  كــــتــــاب.. حــــوى  كــــأي 

الجديرة  املـــالحـــظـــات  بــعــض  الــخــطــيــب 

باالشارة.. وكنت اتمنى لو ان واحدًا من 

تلك األقالم التي تدعي الوطنية، قد اشار 

إليها لتعم الفائدة، ويتحقق النقد البناء 

واملــوضــوعــي، لــكــن الــهــدف كــمــا، تشير 

التفاصيل في ما بعد، لم يكن تصحيح 

الشخصية،  رؤاه  وال  الــدكــتــور  روايــــات 

وانما كانت تلك األقالم تهدف في الدرجة 

األولى إلى التشكيك في مصداقية حكيم 

الكويت، وفي اسهاماته ودوره الرائد في 

مسيرة العمل الوطني، ومعركة اإلصالح 

الدكتور  دور  ينقطع  لم  التي  السياسي 

العمل  اعتزاله  بعد  فيها، حتى  الخطيب 

السياسي!

لكن، على الرغم من كل األقالم الزائفة 

التي اعلنت حربًا على الدكتور الحكيم، 

الرائد  ودوره  الــوطــنــيــة  مــســيــرتــه  تــبــقــى 

راسخة  وأهلها  األرض  لهذه  واخالصه 

في يقني شابات وشباب الكويت.. الذين 

ابدعت مدوناتهم في الذود عن الحقيقة.. 

باهدائه  الخطيب  الدكتور  فعل  وحسنًا 

كتابه إلى شابات وشبان الكويت الذين 

يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد 

دورهـــا الــرائــد فــي محيطها، كــي تنضم 

إلى عالم املعرفة والعلم الذي ال مكان فيه 

والشابات  الــشــبــاب  هـــؤالء  للمتخلفني! 

الـــنـــفـــاق والدجل  ــــة  آل ـــم تــلــوثــهــم  ل ـــذيـــن  ال

والكذب التي اصبحت وبكل اسف مهنة 

أبــواقــًا! هؤالء  أم  أقــالمــًا كــانــوا  للبعض، 

الــشــبــاب الــذيــن ســيــجــدون فــي ذكريات 

وسلوكه  ونـــهـــجـــه  الـــخـــطـــيـــب  الــــدكــــتــــور 

بمستقبل  تعدهم  أمــل  بارقة  السياسي 

!
ً
أكثر اشراقة وأمال

suad.almojel@gmail.com

كان احد االطباء يسير بجوار النهر عندما سمع صرخة لطلب النجدة من رجل يغرق في 

النهر.

جرى الطبيب مسرعا الى ضفة النهر ثم قفز في املاء النقاذ الرجل، جذب الطبيب الرجل 

من املاء، وبدأ في تقديم االسعافات االولية له، وفور ان استعاد الرجل وعيه وبدأ يفيق، سمع 

الطبيب رجال آخر يصرخ طلبا للمساعدة وهو يغرق في النهر، عندها قفز الطبيب فورا الى 

النهر وانقذ الرجل الثاني.

يغرق ويطلب  ثالثا  الطبيب رجــال  الغرق، سمع  يتعافى من  الثاني  الرجل  بــدأ  ان  وبمجرد 

املساعدة، مرة اخرى عاد الطبيب الى املاء وانقذ الرجل، عندها سمع صرخة اخرى، ثم اخرى 

ثم اخرى.

وبعد ان تعب الطبيب من عمليات االنقاذ املتكررة، نظر الى اعلى النهر فوجد رجال يمسك 

باملارة ويلقي بهم الى النهر!

في كثير من االحيان ننشغل في انقاذ الناس او في تقليل الخسائر او في زيادة االرباح 

لدرجة ننسى فيها البحث عن اصل املشكلة.

املالية ومــا سيشهده في  لــالوراق  الكويت  اليوم في ســوق  وهــذه القصة تجسد ما يحدث 

املرحلة املقبلة اذا ما نظرت الحكومة الى اصل املشكلة وجاءت بحل جذري لها، حيث كثرت 

املطالب بتدخل الحكومة من خالل ضخ السيولة التي لم تكتف.. بتدخل الهيئة العامة لالستثمار. 

في  البورصات  مؤشرات  معظم  تراجع  تبني  التي  االخيرة  االقتصادية  التقارير  فوفقا الحد 

اميركا واوروبــا واليابان وباقي بورصات العالم نتيجة االزمة االئتمانية في الواليات املتحدة 

املباشر من  الحكومة  الى تدخل  الدعوة  بـــراذرز»، فان  «ليمان  افــالس بنك  االميركية واشهار 

خالل ضخ السيولة بالسوق، كلما هبط مؤشره دعوة غير سليمة وتعرض مستقبل الكويت 

التعاونية،  لخطر جسيم، الن االسهم ليست سلعة ضرورية او عامة تشترى من الجمعيات 

السياسة  االقتصادية ومعالجة  القوانني  الحكومة في اصــالح  ان يكون تدخل  االجــدى  ولكن 

له اي مبرر ويشكل خطرا اكبر من  ارتفاع اسعار االصــول ليس  ان  النقدية املتشددة، حيث 

السوق  يعيشها  التي  الحالية  االزمــة  ان  الشخصي  وبرأيي  والخدمات.  السلع  اسعار  ارتفاع 

الى قــرارات وتصاريح تطمئن  ازمــة ثقة، حيث يحتاج السوق  انما هي  ليست بأزمة سيولة.. 

املستثمر وتعزز فيه الثقة.

���

الكويتية  األنباء     ملن يخاف من كلمة «الخصخصة»، قارنت في مقال سابق بني وكالة 

(كونا) وبني موقع «اآلن» اإللكتروني من حيث مواكبة األخبار املحلية في وقت حدوثها ورجوع 

اإللكتروني  هــزال موقع كونا  الرغم من بساطته وبسبب  اآلن على  إلى موقع  املتابعني  أغلب 

وعدم مواكبته ونشره لألخبار املهمة وقت حدوثها رغم ميزانية كونا الضخمة، واليوم وأنا 

لــم أجــد أي تقدم أو اخــتــالف منذ مــا قبل الغزو  الــقــدم  الـــدوري املحلي لكرة  أشــاهــد مباريات 

وال  االستديو  حيث  من  ال  للمباريات،  الرياضية  الثالثة  القناة  تغطية  في  اآلن  حتى  العراقي 

اإلعداد وال التحليل، حتى اثناء تغطية املباراة ال تجد في أعلى الشاشة ساعة الوقت أو نتيجة 

املباراة، ولألسف الشديد لو قارنا تغطية القناة الثالثة للدوري املحلي بتغطية قناة الوطن «لدورة 

الى  التنظيم  وحرفية  الحربان  خالد  وتعليق  التحليلي  االستديو  من  الرمضانية»،  الروضان 

توفير رعاة للدورة وتقديم األنشطة املتنوعة لجذب الجمهور، لتمنينا أن يدير عيال الروضان 

االتحاد الكويتي والقناة الرياضية (بفلوس الرعاة) من دون حاجة الى الحكومة، ويدير سعد 

بن طفلة ومدير تحرير اآلن وكالة األنباء الكويتية (كونا) بربع ميزانيتها.

m_almoasharji@hotmail.com

مشكلة تــوزيــع املــنــاصــب واالحــــراجــــات الــتــي يــقــع فــيــهــا أي 

هذا  حــول  التناحر  ونــرى  والتولية،  الترقية  أمــر  بيده  مــســؤول 

عليه سيحوز  الــذي سيحصل  وكــأن  الــيــه،  والتسابق  املنصب 

أمرا عظيما، ونرى التدخالت من قبل النواب من اجل ترشيح 

الــنــائــب او حــزبــه او قبيلته، وهذا  احـــد املــحــســوبــني عــلــى تــيــار 

التناحر والتسابق الى املناصب يشيران الى أمر ال يعود على 

البلد باملصلحة، بل هو مما يلحق بالبلد املشاكل واملصائب.

وقولي يشير الى امر من باب التجاوز واال هو الواقع في البلد 

والله املستعان، وهي مشكلة توزيع املناصب على نظام توزيع 

التركات، كل له نصيبه من البلد على حسب قوة املنصب الذي 

عنده، والذي حصل عليه. بمعنى آخر كل شخص حصل على 

كرسي فهو مدين للحزب او الجماعة او القبيلة التي اوصلته الى 

هذا املنصب، وال مكان للدولة وال ملصلحتها، بل ال يتخذ هذا 

النوع من القيادات القرار اال بعد مشاورة من أوصلوه حتى ال 

يتصادم مع مصالحهم. والفكرة القاتلة ألهل الكفاءات في البلد، 

وهي املسيطرة على الوضع، أن صاحب املنصب يظن انه ملك 

هذا املنصب، وأنه حق مكتسب له ال يصح الحد ان ينتقده او 

ان يلمزه بكلمة او ان يعقب عليه ألنه مالك لهذا املنصب، ومعه 

الصك في ملكه وهو قرار تعيينه فيه.

والذي اريد ان اوصله الى كل من تولى منصبا انك في مكانك 

في خدمة البلد، وان حقيقة ما انت عليه تكليف ال تشريف، وان 

البلد وان تسخر من تحتك  ان تكون في خدمة  الواجب عليك 

في املنصب من العاملني لخدمة البلد، وال يجوز لك شرعا وال 

قانونا ان تجعل مكانك موقعا لخدمة من انت محسوب عليهم، 

فالبد من االنتباه الى هذه النقطة التي يغفل عنها الكثير.

واالمر اآلخر الذي احببت ان اتكلم عنه هو رسالة الى القيادات 

فــي جميع مــراكــز الــبــلــد، نــقــول لــهــم، وبــالــصــوت الــعــالــي، وبكل 

صراحة: ابن البلد اولى باالهتمام واولى بأن يوضع في املراكز 

اولى  البلد  العلمية، وابــن  املراكز  العالية، واولــى بأن يوضع في 

بأن يحوز املسميات االشرافية. اقول هذا الكالم والكل يشهد 

ما نشاهده من توزيع املناصب على االجانب القادمني الى البلد 

للعمل، نعم هم اهل خبرة، لكن الواجب ان نستفيد منهم ومن 

ابناء  ان  قلتم  وان  البلد.  ابناء  فــوق  يجعلون  ال  لكن  خبراتهم، 

فجوانب  هكذا،  الــذي جعلهم  ومــن  لكم  نقول  البلد مقصرون، 

السليم  والتوجيه  املكثفة  بــالــدورات  وتعالج  تـــدرس  التقصير 

روح  تحيا  ان  نتمنى  الــقــاتــل.  والــحــزبــي  املصلحي  ال  املخلص 

بأفعالهم  يقولون  تجعلهم  وان  القيادات  اصحاب  في  الوطنية 

قبل اقوالهم الكويتي اولى.. والله املستعان.

alial-abdulhady@hotmail.com
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بــه بعض وســائــل االعالم  الــذي اضطلعت  الفكري  التشويش  فــي خضم 

العربية مرئية او مقروءة، ال سيما في دول الخليج ـــ والكويت بصورة خاصة 

ـــ تلك التي وجدت مصلحتها في الوقوف ضد الحق العربي واالسالمي في 

الوطن  للهيمنة على  الزاحف  الجديد  الصهيوني واالستعمار  الغزو  مقاومة 

الى  الخرافي رسالته  العربي ومقدراته خطوة.. خطوة، وجه األستاذ ناصر 

بصفته  «انــه  مــقــررا  نصرالله  السيد حسن  العربية سماحة  املــقــاومــة  بطل 

مــواطــنــا عــربــيــا مــن بــني جــمــوع املــواطــنــني الــعــرب الــذيــن مــا زالـــت تنبض في 

عروقهم دماء الغيرة على وطنهم وامتهم العربية واالسالمية، مواطن عربي 

في زمن اعتاد العالم كله تجاهل كلمته، او حتى مجرد التفكير في مشاعره 

او ردة فعله تجاه اي انتهاك لكرامته، في هذا الزمن الرديء الذي عز فيه من 

يتصدى او حتى يأبى ان تنتهك كرامة امته العربية واالسالمية..».

هـــذه رســالــة صــــادرة عــن مــواطــن عــربــي ذي ارادة حـــرة تميز بــني الحق 

والباطل، والعدل والظلم، رسالة صادرة عن ضمير حي لم يرزح او يخب تحت 

الخوف على مصالحه املادية، ان هذا الرجل من موقعه الرفيع يرى االنحراف 

ويسمع  العربية،  االمــة  على  للهيمنة  االستعماري  املخطط  وراء  واالنــجــراف 

املرتزقة وهم يرقصون ويتنططون في موكب زواج  اهازيج وتهاليل  ويــرى 

االحتالل الصهيوني ألمتنا العربية باالكراه والقوة واالغتصاب ويتهكمون 

على املقاومة العربية واالسالمية في كل مواقعها.

وكدليل على انحراف الضمير العربي، فقد انتجت محطة zoom اوبريت 

الضمير العربي كلمات الشاعر االماراتي كريم معتوق ولحن طارق ابو جودة 

العرب،  الفنانني  ادائــه غنائيا نخبة من  العريان واشترك في  واخرجه احمد 

عددهم اكثر من ثالثني فنانا، بمن فيهم كبار الفنانني الكويتيني، ولكن االعالم 

العربي تجاهله ولم يعطه ما يستحق من االهمية او الشيوع بل صعدوا من 

ابواقهم وصراخهم ليعلو صوتهم املرحب باملشروع الصهيوني فوق صوت 

تلك الصرخة وذلك العمل الفني الرائع، املسمى بالضمير العربي.

ثم جاء مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان على محطة nbn، حيث 

االستعمار  ضــد  عبدالناصر  جمال  الخالد  الزعيم  كفاح  قصة  يــروي  كــان 

الجديد والصهيونية ايضا، تعاملوا معه بالروحية ذاتها التي لقيها اوبريت 

الى  الداعية  الورقة الصهيونية  العربي، وراحــوا يتحدثون ويبرزون  الضمير 

شيعية  طائفية  دعــوة  بأنها  املقاومة  وصـــوروا  والسنة،  الشيعة  بــني  الفتنة 

ومن يناصرها بأنه طائفي ليجندوا االغلبية السنية للوقوف وراء املشروع 

الصهيوني، وابرزوا ان املقاومة هي تصدير للتشيع ليضمنوا وقوف االغلبية 

معا  واالسالمية  العربية  االمــة  ولتمزيق  الصهيوني،  املــشــروع  وراء  السنية 

والهائهما في حروب طائفية ومذهبية وعنصرية.

واملــؤســف انهم نجحوا فــي ذلــك الــى حــد كبير ال سيما فــي دول الخليج 

العربية، بل حتى ان كثيرا ممن كانوا يوصفون بأنهم عروبيون  والجزيرة 

قوميون راحوا يجاهرون بالترحيب باملشروع الصهيوني الحتالل املنطقة 

الليبرالية والديموقراطية ويهاجمون املتمسكني بعروبيتهم املقاومني  باسم 

ونسبوا  وطائفيون.  رجعيون  بأنهم  واتهامهم  االستعماري  املشروع  لذلك 

ألنفسهم التقدمية وهم واهمون.

أيــهــا االخـــــوة افــيــقــوا وصـــوبـــوا انـــحـــراف الــضــمــيــر الــعــربــي الــــى مساره 

الصحيح ولتكن رسالة االستاذ ناصر الخرافي قبسا ينير الطريق وودعوا 

العنصرية والطائفية فهي اعظم الشرور التي تحيق بنا وتحطم امتنا العربية 

واالسالمية.

لقد زرعت هذه الفتنة من خالل فريق سياسي في لبنان من قبل االدارة 

االميركية املندثرة، وقد افاق ذلك الفريق اليوم وتخلى عن ذلك املشروع وبدأ 

في املصالحة الوطنية ورأب الصدع، ويجب علينا نحن ايضا ان نتصالح مع 

انفسنا بعد ان وضحت معالم ذلك املشروع املدمر لوحدتنا وامتنا.

انـــنـــي فقط  انــــــــدد..  احــــتــــج، وال  أنـــــا ال 

وكـــمـــواطـــن اثــــق بــأنــنــي لـــم اخـــــرق ميثاق 

املـــواطـــنـــة، وكــعــربــي اقــســم بــالــلــه انــنــي لم 

اتــنــكــر لــعــروبــتــي، انــنــي فــقــط اســـــأل: هل 

ـــ  الرئيس  السيد  عــن صحة  اخــبــار  نشر 

«السجن»  الــى  يـــؤدي  ـــ  أي سيد ورئــيــس 

مع الشغل والنفاذ؟! وملاذا يتكتم اي سيد 

انــه شيء  الصحية؟  اخــبــاره  رئــيــس على 

محير تماما. ان العادات العربية تقتضي 

ان نسأل عن صحة اخواننا في الدم وفي 

ونفثنا  زرناهم  متوعكني  كانوا  فــإن  الله، 

فــي وجوههم «طــهــووور»! وان كــانــوا في 

صحة غزال، فلكي نهنئهم ونقول لهم كل 

ابو  ويلعن  تمام  دقائق «صحتكم  خمس 

عني ما صلت على النبي»!

اقــصــد رئــيــســا بعينه وال يعني  أنـــا ال 

الرؤساء  اقـــصـــد  انـــنـــي  «عـــروبـــتـــي»  ذكــــر 

العرب. انا ارفع شماغي لكل القادة العرب. 

واعرف  واكـــثـــر،  اوالدي  كــحــبــي  واحــبــهــم 

ـــ  الله خيرهم  ر 
ّ
ـــ كث الليل  انهم ال ينامون 

ونحن  حتى  برعايتنا  اهتمامهم  بسبب 

نــائــمــون! فــمــا بــالــك ونــحــن صــاحــون اي: 

ـــنـــاس يــحــبــون الحكي  ال يـــقـــظـــون! ولـــكـــن 

فــي املمنوع ولست والــلــه واحـــدا منهم. ان 

القادة السادة الرؤساء ينبغي عليهم فقط 

اخبارنا ان اصابهم مكروه، فلعلنا ندعو 

دعوة مظلوم ليس بينها وبني الله حجاب! 

فيشفي الله السقم.

ملاذا ينشرون اخبارا ملفقة عن صحة 

الــســيــد الـــرئـــيـــس (اي ســيــد رئــــيــــس)؟ لم 

والكتاب  الفنانني  عــن  اخــبــارا  يلفقون  ال 

يوم  ذات  يـــنـــشـــرون  ال  لــــم  والــــرســــامــــني؟ 

ان الــســيــد اســامــة انـــور عــكــاشــة قــد عبث 

باملطبخ فقرضت ذراعـــه آلــة مــا، وانــه بني 

الــحــيــاة واملــــوت؟ او ان كــاظــم الــســاهــر قد 

تبخر لشدة االنفعال املترافق باملنشطات 

نسيء  الزم  يعني  والــلــه.  املمنوعة؟!  غير 

انه  رئـــيـــس)؟!  (أي ســيــد  الــرئــيــس  للسيد 

كــبــيــرنــا. والـــشـــعـــب املـــصـــري الـــــذي اوتي 

«اللي  يــقــول  يشعر  لــم  مــن حيث  الحكمة 

هذا  نــعــم!،  كبير».  كبير يشتري  مــالــوش 

والله كالم الزين. ليس لك احد كبير حجما 

ماركت  للسوبر  اذهـــب  مقاما  او  سنا  او 

ونق اكبر كبير وتوكل على الله واشتريه. 

قلت:  بكبارها  العربان  تفاخرت  اذا  حتى 

وانا كبيري هذا، وارفع يده واجعله يتكلم 

بواسطة اصابعه واهتفوا جميعا:

ـــ يعيش السيد الكبير!

الحـــظ عــزيــزي الـــقـــارئ ان آخـــر صفة 

فقد  «الكبير»  هــي  السيد  على  اطلقناها 

الحظنا ان املدقق اللغوي واالمالئي يقول 

تعلم  فخامته.  ذكــرنــا  كلما  إيـــس»  «إيـــس 

فــلــيــس املــــرء يــولــد عــاملــا. أتــذكــر يـــوم كنا 

نكتبها على الحيطان؟

والله زمان يا سالحي!
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واملقاهي  املطاعم  في  أَر  ولــم  غليونًا،  أو  أو سيكارًا  حمل سيكارة 
َ
ي

ْركــيــلــة في استرخاء أقــرب الى 
َ
ــمــارســون تدخني األ

ُ
ــون (ي

ُ
ْركــل

َ
ــؤ

ُ
من ي

ة قاسية زاجرة، والعقوبات 
ّ
ر في شد

َّ
ة»). ذلك أن التدخني ُمحظ

َ
ل
َ
ب
ْ
ن
َّ
«الت

ث 
ُّ

تلو مــن  األقــل  على  خالية  ة 
ّ
نقي نظيفة  الداخلية  والبيئة  صــارمــة، 

املدخنني.

ــل الــعــالــم الــعــربــي. ففي 
َ
ــت

ْ
الــبــيــئــة! هــنــا املـــحـــور: الــبــيــئــة، وهــــذا َمــق

البيئة)،  ث 
ُّ

لتلو خفيفًا 
َ
(ت الكهرباء  على  تسير  ســيــارات  مونتريال 

من علبة السكائر باهظ (لتخفيف شرائها)، وسيدة البيت تفصل 
َ
وث

خاص  مستوعب  في  وتضعها  البالستيكية  األوعية  نفاياتها  عن 

حصدها عامل النفايات مع سواها ألن رميها يدّمر البيئة (وكم 
َ
فال ي

حت 
َ
على أرضنا من نفايات بالستيكية مرمية في الشمس والريح وت

التراب وتنطمر بسمومها في باطن األرض). وفي  ها 
ُ
املطر، يتشّرب

أخــرى عديدة «حضارية» من  مونتريال كذلك (كما طبعًا في مدن 

العالم الحضاري املتمدن) اعالنات توعية وتنبيه الى «إنقاذ البيئة» 

من سموم االنسان وتلويثه اياها بألف طريقة وطريقة، غير مدرك 

الكوكب، أرضــه وفضاءه، في رعونة منه مقصودة مرات،  أنه يدّمر 

واعية مرات، والواعية عفوية مرات أقل.

زويًا في زاوية 
ْ
 فيه رأيــت شابًا من

ُ
الــذي كنت الفندق  على مدخل 

 
ً
 ســيــكــارتــه وعــلــى وجــهــه سحنة مــن «يــقــتــرف» عمال

ُّ
ــمــج

َ
خــلــفــيــة، ي

جاه (مع أن التدخني مسموح - حتى اشعار 
ّ
ت في كل ات

ّ
ُمشينًا، يتلف

ه 
ّ
ُمج

َ
 من سيكارته ي

ّ
ُمج

َ
آخر - في الخارج) ويشعر واعيًا أنه كلما ي

املاّرون أكثر.

وخالل جلسة في مكتب االذاعــة مع زمالء فيها، قال لي أحدهم 

انه انصاع مكرهًا في البدء لقرار منع التدخني، ثم اعتاد االشاحة عن 

ثه 
ُّ

السيكارة، ثم بات اليوم يزايد علّي في الحملة على التدخني وتلو

ق الخناق 
ّ
وضرره وقرفه. وقال ان الدولة قريبًا ستصدر قرارًا يضي

الطلق كــي ال يزعجوا  الــهــواء  فــي  املــدخــنــني حتى  أكــثــر فأكثر على 

سواهم وال يلوثوا البيئة حولهم.

 
ٌّ
ُممتد العربي  العالم  أن هذا  ذلك  البيئة.  املحور:   هنا 

ً
البيئة! فعال

التدخني.  ثة بجميع أشكالها، وفي طليعتها 
ّ

امللو البيئة  اعة 
َ

س
َ

على و

غير  حترمان 
َ
ت ال  ووقــاحــة  صالفة  في  نون 

ّ
يدخ العرب  نون 

ّ
فاملدخ

نون، في التاكسيات 
ّ
نون، في املكاتب يدخ

ّ
املدخنني: في الصالون يدخ

ــنــون، وتفوح 
ّ
ــنــون، فــي كــل مكان يــدخ

ّ
ــنــون، فــي سياراتهم يــدخ

ّ
يــدخ

 
ُّ
ــهــاثــهــم وثــيــابــهــم، وينـز

ُ
منهم رائــحــة الــنــنت املــقــرفــة، مــن أفــواهــهــم ول

حت أظافرهم ومن بني أصابعهم في مشهد مقرف 
َ
النيكوتني من ت

أين منه انسان الغابات املهجورة؟

 
ُ

التقيت مونتريال،  في  الفندق  مغادرتي  قبل  األخير،  املساء  في 

ن، 
ّ
 يدخ

ً
عند زاوية املدخل ــ وكان الطقس شديد البرد والريح ــ رجال

التدخني  كــان  ان  بسؤاله  التحية  رد  على  عني 
ّ
بتهذيب شج اني 

ّ
حي

الــبــرد والــريــح، فأجابني: «ال خيار لي.  العناء فــي  يستاهل كــل هــذا 

ها «مــطــرودون الــى الخارج» 
َ
ــنــون مــطــرودون الــى الــخــارج». قال

ّ
املــدخ

 من سيكارته جرعة موت جديدة.
ّ
ع بمعطفه، ومج

َّ
وتلف

 الى 
ُ

ــت فــي بــالــي صـــورة الــتــدخــني فــي الــخــارج حــتــى وصــلــت
َ
بــقــي

 من الطائرة ألدخــل النفق املــؤدي الى ردهــة املطار 
ُ

بيروت، وخرجت

الردهة، ينادي على سيدة واصلة   رجل أْمن، داخل 
ُ

الداخلية، فرأيت

معنا في الطائرة، وفي يده... سيكارة.

ــنــني على وســع هذا 
ّ
ــمــوذج وســخ عــن قــرف التدخني واملــدخ

َ
هــذا ن

العالم العربي.

odyssee@cyberia.net.lb

الغمنده

قبس من لبنان -٧٨

النفط  أسعار  وتــأرجــح  التضخم  نتيجة  إليه،  قد نصل  مما  يستر  الله 

التي تعتبر حاليًا من أرخص األسعار املتداولة في أسواق السوائل، علمًا 

بأن الدولة النفطية تعاني من شتى أنواع التضخم، فهنيئًا للدولة التي تقع 

على أراضيها مصانع إنتاج عطر شانيل، فسعر القنينة الواحدة من عطر 

شانيل يساوي ١٢ برميل نفط!

اليوم في سوق  قيمته  تبلغ  العطر شانيل  قنينة  الواحـد من  فالـبرميل 

العطور ١،٦٦٦،٥٥٠،٠٠ دوالر، أي مليون ونصف املليون دوالر، فيما البرميل 

الــدنــيــا وتتناثر  تــقــوم  إلـــى ١٣٥ دوالرًا  الــنــفــطــي «املــســكــني» عــنــدمــا يــصــل 

تصريحات أعضاء مجلس األمة وغيرهم من املسؤولني وتستنفر «أوبك» 

وتتعالى الصيحات لزيادة اإلنتاج. رغم ان نفطنا يباع أقل من السعر املعلن 

لظروف خاصة بنوعية نفط الكويت.

«البرميل» كوحدة، فلو قارنا بني أسعار برميل  وما دمنا نتحدث عن 

النفط وبرميل املواد األخــرى، من التي تكون في علب وقناٍن صغيرة ولو 

جمعناها في برميل واحد فإنكم سوف تندهشون من أسعارها، فما عليك 

 
ً
عندما تشتري عطرًا إال أن تحسب كم سيكون سعره لو اشتريت برميال

من هذا العطر، لتعرف ان النفط الكويتي أرخص بكثير من أسعار الكثير 

إلينا مواد  األوروبــيــة تصدر  فالدول  االستهالكية،  واملشروبات  املــواد  من 

سعرها فوق سعر برميل النفط.

األمر يتطلب منا أن نفكر بعمق من أجل أن نبدأ من اآلن، وليس غدًا، في 

تغيير النمط الفكري االستهالكي لدينا، ونتحرر من النزعة االستهالكية 

ونجعل محلها الروح اإلنتاجية الهادفة إلى التحول إلى مجتمع اقتصادي 

ومنها  الطبيعية،  الثروات  ان  متيقنني  واالنتاج،  التنمية  على  قائم  حقيقي 

ثــروات طبيعية ومدخولها يعادل  اي  تــدوم وهناك دول ال تملك  النفط، ال 

الناتج القومي لدول الخليج مجتمعة.

الثروة  يعتبر  الــذي  واالبــتــكــار  االصـــرار  انــه  العزيمة،  انها  العقول،  انها 

الحقيقية الي دولة.

لقد ساد شبح التضخم وعلى اثره تعددت قنوات التمويل، واقفلت هذه 

القنوات او سدت فتأثرت خطط ومشاريع الشركات واصبح هذا الضيف 

الثقيل (التضخم) كابوسًا يهدد استقرار االقتصاد، نعم لك الحق كل الحق 

سعادة محافظ البنك املركزي الشيخ سالم الصباح في ان تحطاط من هذا 

الضيف الثقيل املدمر الذي سيدمر االقتصاد الوطني، ال سمح الله.

ارتفاع االسعار فحسب،  التضخم ليس فقط عبارة عن  ان  نحن نعلم 

انما هو جزء واحد من اركــان االزمــة االقتصادية الطاحنة واالزمــات التي 

يمر بها كل بلد بسبب البطالة وازمة السكن وارتفاع اجور النقل وانخفاض 

في  املحلي  النقد  سعر  وهــبــوط  والــحــروب  والتخريب  الــزراعــيــة  املنتجات 

اسواق العملة وتوقف النمو واالضطراب االمني.

الذي  التضخم  ان جــزءا كبيرا من  الخبراء واملحللني  الكثير من  ويــرى 

نعانيه في الكويت مستورد، والجزء اآلخر يعود الى العادات، فنحن شعب 

استهالكي نشتري ونــشــتــري ثــم نــشــتــري، اغــذيــة ومــالبــس وغــيــرهــا وال 

نستهلك نصفها.

نتمسك بمستوى معيشي ال يمكن التنازل عنه.. ملاذا؟

اهمال في ترك االنــوار واســراف في املــاء ورفاهية زائــدة في الكماليات 

وتغيير الهاتف النقال كل ستة اشهر وايضا االسراف في الطعام، وإلقاء 

اطنان صالحة من االطعمة في القمامة دون ادخارها.

ومساعدة  املركزي  البنك  ومساعدة  انفسنا  بمساعدة  اليوم  من  لنبدأ 

اقتصادنا، لنتحد من اجل املصلحة العامة، لنقتصد لالجيال القادمة حتى 

السيئة  العادات  التضخم عبر تغيير  تــدوم، لنقف يدا واحــدة في مواجهة 

والتقليل من الفكر االستهالكي وزرع الفكر االنتاجي، بدال منه.


