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انتعاش موهوم
تهدد الثورة املالية يف العامل يف ظل غياب الفل�سفة الفكرية
االقت�صادية الوا�ضحة ،بانهيارات اقت�صادية كربى قد ت�سبب
كوارث لبع�ض ال�رشكات والدول وقد تدفع بالعامل الى التيهان
و�سط ازمة �صعبة وثقيلة .و�سوف لن تكون هي املرة االولى
التي ينغم�س فيها املجتمع الب�رشي يف ازمات اقت�صادية خانقة
اما لغياب ال�سيا�سات الوا�ضحة او لفقدان القدرة على التحكم
بحركة ر�أ�س املال او الت�ساع نطاق التجارة العاملية على نحو
يفاقم تكد�س الرثوة ور�ؤو�س االموال بيد فئة قليلة من النا�س
وال�سلطة على القرار ال��دويل بيد فئة اقل منتقاة على نحو
يجعل منها جمرد اداة لتنفيذ م�صالح ا�صحاب النفوذ والقرار
وال�رشكات متعددة اجلن�سية .وتغيب عن الفكر االن�ساين حاليا
الكثري من فروع الفل�سفة والفكر القادرة على التعامل مع العامل
ككل ولي�س مع كيانات او دول .ويف وقت ما على مدى �سبعة
عقود على االقل كان الفكر الر�أ�سمايل ا�سا�سا �صحيحا لتعامالت
مالية و�صناعية واقت�صادية وجتارية متكاملة قيا�سا بالفو�ضى
البديلة والتجارة احلرة غري املرتبطة بنظام يوازن
بني السطور
م�صالح النا�س على م�ستوى التجار ورجال االعمال
وال�رشكات والدول .وجاء النظام اال�شرتاكي.
يف يوم االحد  24يناير � 2016أنهى نحو � 3آالف
من كبار امل�رصفيني وق��ادة الأع��م��ال يف العامل
لقاءاتهم يف منتجع دافو�س ال�سوي�رسي �ضمن
اللقاء ال�سنوي للمنتدى االقت�صادي العاملي دون
�أن ت�صدر عنهم اي �إ�شارة وا�ضحة ب�ش�أن االقت�صاد
العاملي وما يتعر�ض له من م�شاكل .ورغم �إعالن
رئي�سة �صندوق النقد الدويل ،كري�ستني الغارد،
يف املنتدى عن توقعاتها بنمو االقت�صاد العاملي
ب�أكرث من  3%يف العام املذكور ،ف�إن ال�صندوق
هشام الديوان
الذي تر�أ�سه �سبق املنتدى ب�أيام خمف�ضا توقعاته
لنمو االقت�صاد العاملي �إلى �أقل من  .3%ومل تفلح لغة التفا�ؤل
يف التغطية على قلق املجتمعني من و�ضع االقت�صاد العاملي
ككل ،وكان ال�س�ؤال الدائر «و�إن مل ينقله الإع�لام» هو :هل
االقت�صاد العاملي مقبل على �أزمة كربى �أم �أنها كبوة ميكن
�أن تزول؟ ويف القلب من كل تلك العوامل املخاوف املربرة
من و�ضع االقت�صاد ال�صيني الذي اعترب رافعة خروج االقت�صاد
العاملي من �أزمته ال�سابقة عام  .2008وخال�صة ما يراه عدد
معقول من االقت�صاديني املرموقني يف العامل ،ومن بينهم
احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد جوزيف �ستيغلتز� ،أن
�أ�سا�سيات االقت�صاد العاملي يف حالة تدهور م�ستمر منذ الأزمة
املالية ال�سابقة .وكما حذر كثريون وقت الأزم��ة قبل نحو
ثماين �سنوات ،ف�إن طريقة تدخل احلكومات والبنوك املركزية
لإنقاذ امل�ؤ�س�سات املالية وال�رشكات الكربى عرب �رشاء ديونها
امليتة بطبع النقود و�ضخها يف النظام مل تعالج اخللل الهيكلي
الذي �أدى �إلى الأزمة .وظلت تلك االختالالت تتفاقم منذئذ ،لذا
ف�إن �أي �أزمة يواجهها االقت�صاد العاملي الآن لن جتد حلوال
�رسيعة �أو �سهلة.حتى التفا�ؤل بنمو االقت�صاد الأمريكي قد ال
يكون يف حمله متاما كمنقذ لالقت�صاد العاملي .ويرى بع�ض
االقت�صاديني �أن رفع االحتياطي الفيدرايل «البنك املركزي»
الأمريكي ل�سعر الفائدة ال�شهر املا�ضي مع ا�ستمرار الفائدة عند
ال�صفر تقريبا يف �أوروبا و�أغلب �أنحاء العامل مل يفعل �سوى
�سحب الأموال من االقت�صادات ال�صاعدة نحو �أمريكا والدوالر.
ولعل �أكرث ال�شهادات املعلنة و�ضوحا ما �أر�سله �ألربت �إدواردز،
االقت�صادي يف بنك �سو�سيتيه جرنال ،لعمالء البنك من ن�صيحة
ا�ستثمارية تقول «�أعتقد �أن الأحداث التي ن�شهدها الآن �ستعيدنا
�إلى الركود العاملي جمددا» متنبئا بحدوث «حرب جتارية ال
تختلف عما �شهدناه يف الثالثينات من القرن املا�ضي»�.أما رجل
املال ال�شهري جورج �سورو�س ف�أكد يف دافو�س �أن املخاوف من
تراجع �صيني حاد حقيقية ،قائال «�أنا ال �أتوقع بل ا�شاهد ذلك
يحدث» .والواقع وبعيدا عن الرثوات الهائلة واالموال الطائلة
والرتيليونات ،ف�إن العامل يرتنح اقت�صاديا والحول والقوة
اال بالله مما ميكن ان يحدث ب�سبب غياب فكر اقت�صادي يعالج
االمرا�ض امل�ستع�صية قبل انفجار فقاعات مدمرة توحي الآن
باالنتعا�ش االقت�صادي.

إنسانية فائضة
عن الحاجة

انت�رش مقطع فيديو ملجموعة من الطالب يحاولون
�إم�ساك «كالب» يف �إحدى ال�ساحات املدر�سية ،وبعد
انت�شار املقطع غرد �أحد الن�شطاء يف «تويرت» ،حيث
تداول املو�ضوع على �أنه «جرمية» ارتكبت مبدر�سة
«ال��ع��دواين» يف العديلية ،و�أقل ج��زاء له�ؤالء هو
الف�صل النهائي!
وطالب و�شدد املغرد قائال :ارجو من كل من يحمل
يف داخله ذرة من االن�سانية اي�صال احتجاجي الدارة
املدر�سة وللمحافظة ولوزير الرتبية .وتابع :فهي
وزارة حتمل ا�سم «الرتبية»!
وحقيقة عندما قر�أت كلمة «جرمية» �شعرت بالقلق
جتاه الطالب الذين يطالب املغرد الن�شط بف�صلهم
نهائي ًا ،وعند البحث تبني �أن املو�ضوع ال ي�ستحق
هذه العقوبة .واخت�صارا هو دخول
نقاط
كالب �ضالة �إلى املدر�سة ،وتفاعل عدد
من الطالب يف ايقافها وكما كان الرد من
املدير امل�ساعد ب�أن املو�ضوع يف طور
التحقيق وال ن�ستطيع اتخاذ اي عقوبة
بحق الفاعل وال احلكم عليه ب�أي �صفة
من خالل الفيديو ،ما مل يتبني بالفعل
عدوانيتهم جتاه هذه الكالب،علم ًا ب�أن
الطالب وبطريقة عفوية �ساهموا يف
ت�سليم الكالب ال�ضالة ل�لادارة والتي
بدورها �سلمتها للجهات املخت�صة بعد
الفح�ص عليها من قبل البيطري ،ويف
عبدالعزيز خريبط
ال�سياق كان التفاعل من �أحد املهتمني
يف املو�ضوع حيث طالب هو الآخر ب�أن
تويترAkhuraibet :
 /http://khuraibet.blogspot.comتتم حما�سبة اي �شخ�ص �أ�ساء للطلبة
وو�صفهم ب�أب�شع االو�صاف من دون �أن
ٍ
بثوان معدودة
يت�أكد من حقيقة الفيديو بل اكتفى
لي�س بها اي نوع من انواع التعذيب ليلقي االتهامات
هنا وهناك يف مواقع التوا�صل االجتماعي وينتهكوا
�أع��را���ض النا�س .وباملقابل يطالبون يف حقوق
احليوان ،غريب امرهم  ..حق ًا غريب �أمرهم.
يوجد اهتمام يف مثل هذه الق�ضايا �إال �أن ذلك ال يربر
«جمبزة» ونفاق البع�ض و�إن�سانية فائ�ضة عن احلاجة
�إلى درجة تتجاوز الإ�ساءة وانتهاك �أعرا�ض النا�س
من �أجل «الكالب» من دون قراءة اخلرب والوقوف على
املو�ضوع وفهمه ،فالبع�ض لديه قناعة ب�أن الكالب
�أوفى و�أنظف من الب�رش لذلك جند التفاعل اخلاطئ
حتى يف املطالبة ب�إنهاء حياة �إن�سان دون �أن يقرتف
ذنب ًا ،ومن متى كان هذا االهتمام الزائد يف احليوان؟!
وملاذا نظهر هذه الالفتة التي تفوق مبراحل االهتمام
يف حقوق الإن�سان الذي هو مواطن ومقيم؟
الإن�سانية زائ��دة عند البع�ض ه��ذه الأي��ام والتي
�ست�صل يوم ًا بعد يوم �إلى التحري�ض على الدولة
وتقدمي ال�شكاوى لدى املنظمات احلقوقية الدولية
ب�سبب عدم رعايتها للحيوانات املهددة باالنقرا�ض
والتعامل مع احليوانات بغري الأ�سلوب و ال�شكل الذي
ير�ضي البع�ض ،الأمر الذي ف�شلت الدولة فيه جتاه
االن�سان واالهتمام يف رعاياها من مواطنني ومقيمني
ت�سدد لهم لكمات وطلقات فيها عن�رصية قاتلة ومل
ينالوا حقوقهم �إل��ى الآن ،ويخرج لنا جمموعة
«ته�شتق» ل�سوق اجلمعة وتنعته ب�سوق التعذيب
غا�ضني النظر عن ملفات وق�ضايا الف�ساد واحلقوق
ال�ضائعة وظلم النا�س واال�ساءة لهم وقلة الوعي
وعدم حتمل امل�س�ؤولية وانخفا�ض م�ستويات اخلدمة
احلكومية وانت�شار طرق مهيئة للموت واحلوادث
والفو�ضى ،وم��ا يحدث يف العامل من نحر وقتل
وتقطيع وت�شتيت ون�سف الإن�سان ويف النهاية كا�رس
خاطرهم هذا احليوان .عجب ًا لهذا الإن�سان!

المنظمات الدولية ودورها في التنمية بالكويت
«»2-1
ي�شري الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة
 UNDPيف موقعه الر�سمي �إل��ى تقرير
التنمية الإن�سانية العربية للعام 2002
على �أنه «�أقوى ما كتب يف العقد املا�ضي»
حول �إدارة احلكم يف املنطقة العربية.
وبعد مرور �أكرث من  15عاما على ذلك،
م��ا تقييم الكويت للربنامج الإمنائي
للأمم املتحدة بالكويت وهل �ساهم هذا
الربنامج م�ساهمة حقيقية وخا�صة بعد
�إيجاد مقر دائم له يف الكويت
مجالس
يف جماالت التنمية امل�ستدامة،
احل��ك��م ال��دمي��ق��راط��ي وبناء
القدرات الوطنية وبناء القدرة
على مواجهة املناخ والكوارث
ومت��ك�ين امل�����ر�أة ويف جم��ال
جمتمعات املعرفة والطاقة
والبيئة وال�شباب والتنمية
الب�رشية؟! وال��ت��ي �أن�شئ هذا
الربنامج الأممي من �أجلها! وهل
تتم �إدارة فرع الربنامج الإمنائي
د.محمد الدويهيس للأمم املتحدة بالكويت بكفاءة
وفاعلية تتنا�سب مع ما تقدمه
الكويت من ت�سهيالت مادية ومعنوية
خالل ال�سنوات املا�ضية؟! وهل تتم متابعة
�أن�شطة وتقييم �أداء هذا الربنامج ومدى
م�ساهمته يف حتقيق التنمية الب�رشية
والتنمية امل�ستدامة يف الكويت من قبل
اجلهات املعنية؟!
جمرد �أ�سئلة تدور بخاطري بعد التعامل
والعمل مع هذا الربنامج «الإمنائي» لأكرث
من  20عام ًا ،وهذا يجرنا �إلى �س�ؤال �أ�شمل
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و�أع���م ،وه��و :ما م��دى ا�ستفادة الكويت
من املنظمات التابعة جلامعة ال��دول
العربية واملنظمات التابعة للأمم املتحدة
وللمنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل
يف جمال التنمية الب�رشية واالقت�صادية
واالجتماعية؟ هل فع ًال تتم اال�ستفادة من
هذه املنظمات ومكاتبها على امل�ستوى
الوطني خا�صة و�أن الكويت ملتزمة بت�سديد
ح�ص�صها املالية وم�ساهماتها ال�سنوية
والتي يف الغالب ت�تراوح ما بني %10
و %14من امليزانيات ال�سنوية لبع�ض
هذه املنظمات؟
ومن املالم يف حال تق�صري هذه املنظما
ت والهيئات الدولية عن �أداء واجباتها
والتزاماتها؟
من �ألطف و�أعمق املداخالت التى و�صلتني عن
دور املنظمات الأممية والعربية والأقليمية
بالتنمية بدولة الكويت مايلي:
خ�سائر االنكفاء قد تكلف الكويت الكثري
ب��ع�����ض ه���ذه ال�ب�رام���ج ان��ت��ه��ى عمرها
االفرتا�ضي!
هذه املكاتب واملنظمات و�سيلة لتوظيف
وتنفيع بع�ض الدول!
تنمية م�صاريف!
وجاهة �سيا�سية!
م�ؤمترات وندوات بهرجة �إعالمية!
وقد اخت�رص �أحد الأخوة املتابعني بقوله:
«هذه املنظمات الأممية والعربية والإقليم
ية جمرد مكان لتوظيف العمالة الأجنبية
منخف�ضة الكفاءة ب�أموال كويتية»!
يتبع

الوزيرة اإلنسانة

مقاالت
التشكيلية
سكينة الكوت
 ...لك الشكر
ع��ن��دم��ا تتجمع الطاقات
وت��ت��وح��د اجل��ه��ود وت�سري
الغايات يف م�صب امل�صلحة
الوطنية ت�رشق الدنيا وتزهر
الأزاهري للطيور املغردة يف
حب الوطن لتن�شد اجمل حلن
للحب والوفاء والعطاء هكذا
هم �أبناء الكويت الأوفياء
يتغلبون ع��ل��ى الأن��ان��ي��ة
وحب الذات ويكونون خري
�سفراء لكويتهم
ثقافيات
احلبيبة ،والفنانة
الت�شكيلية �سكينة
ال����ك����وت لبنة
�أ�سا�سية يف �رصح
ال���ف���ن وال�����والء
املنقطع النظري
وق��د ال �أب��ال��غ �إن
منحتها �سفرية
ال��ف��ن الت�شكيلي
الكويتي للعامل
اخل��ارج��ي ،فهي
عبدالعزيز التميمي ت�ستعد هذه الأيام
لإق��ام��ة معر�ضها
الت�شكيلي امل����شرف ب ��إذن
الله يف قاعة �صالح طاهر
ب��دار الأوب���را ،واب��ت��داء من
 13فرباير �سيكون معر�ضها
ال���ذي ينتهي ي��وم  20من
ال�شهر ،ليكون هذا العطاء
الفني ال�صادق وم�ضة براقة
ومل�سة وف��اء تتواكب مع
احتفاالت الكويت ب�أعيادها
الوطنية املجيدة ومن �أجل
الكويت الغالية �أنا�شد كل
كويتي يتواجد يف القاهرة
خالل هذه الفرتة �أن يقفوا
بجانب الفنانة الت�شكيلية
�سكينة ال��ك��وت لي�س فقط
لأنها فنانة جمتهدة طموحة
حمبة لوطنها واهلها بل
لأنها م�صممة وبكل �إ�رصار
وق��وة على �إع��ط��اء العامل
���ص��ورة بهية ع��ن الن�شاط
الفني والثقايف واالجتماعي
عن وطنها الكويت .هكذا
هم �أبناء الكويت املخل�صني
الغيارى على �سمعة وطنهم
ومواطنيهم ،ن��اك��ري��ن يف
ذات���ه���م خ�����ص��ل��ة الأن��ان��ي��ة
والغرور ونزعة ال�شيطان
الذي ي�رض وال ينفع.
اختي الفنانة �سكينة الكويت
ت�رشفنا وبكل ج��دارة فهي
خ�ير �سفرية لأج��م��ل وطن
وت�ستحق ال�شكر منا جميعا
دون ا�ستثناء.

مع ن�سمة كل �صباح �أتنف�سها �أحمد الله على يومي الذي تكون بدايته �صباحة هادئة
من�سابة ب�سال�سة ومتدرجة ب�شكل يومي ومرتبة على ايقاع منظم .وهذا �ش�أن من
يعرف معنى املدنية وال �ش�أن يل مبن �سمع عنها ومل يع�شها فهم يعي�شون مبا
ي�ؤمنون و�أنا �أعي�ش وفق ما �أ�ؤمن ،فمن جماليات ال�صباح لدي �رشب فنجان القهوة
بعد ال�ساعة الرابعة فجرا حني �أ�ستيقظ من نومي وقد ح�رضت قهوتي ور�شفة تلو
الر�شفة وك�أين �أنالها من �شفة حلوة مع �أنها �سوداء اللون مرة الطعم! �إال �أن لها وقع ًا
يف نف�سي كمجال�سة فتاة جميلة تذهب العقل ل�شدة جمالها وحالوة �شفتيها الغ�ضة
الب�ضة ...هذه هي مع�شوقتي و�شاطئ البحر ي�شهد علينا كم مرة قد التقينا يف
هذه الفرتة  ...وما �أ�صعبها من فرتة  ...لأكتب لكم �سيداتي و�سادتي عن �أحوالنا
احللوة منها واملرة  ...وال �أعيد الأخرية تلو املرة � ...إال بع�ض ما تراه عيني
من قرارات تتخذ يف عتمة يكتبها م�س�ؤولون فارقت عيونهم �شم�س احلق والعدل وما
رحمة ربي عنهم بقريبة وفئات من الب�رش ممن نت�شارك معاهم  ...الدين ،الوطن،
الإن�سانية وتلك الأخرية لها يف ل�ساين طعم مر �أ�شد مرارة من احلنظل
فهي ال�شيء الوحيد الذي �أبحث عنه وال �أجده عند الب�رش يف كل وقت
حسبة مغلوطة
و�ساعة بل يف مرات �أجد عك�س الإن�سانية يف قرار م�س�ؤول حكومي قرر
�أن يتخذ قرار ًا ،ليقول �أنا هنا ؟ وقد كرثت هذه الأيام �إال ما الم�سته
ب�صدق من قرارات من بع�ضهم كانت تثلج ال�صدر وهذا �ش�أن امل�س�ؤولني
احلقيقيني عن م�س�ؤولياتهم التي قبلوا توليها ،وهذا ما مل�سته من
وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
هند ال�صبيح حني� أ�صدرت قرار ًا �أثار �ضجة يف �أو�ساط الوافدين ممن نكن
لهم كل التقدير واالحرتام ويعي�ش خريهم بيننا بكل احرتام.
الوزيرة ال�صبيح من امل�س�ؤولني الذين التقيت بهم وحتاورت معها يف
�ش�أن تنموي مهم يخت�ص بذوي االعاقة �ستت�أتي �آثاره على وطني قريبا
وي�شهد الله �أين كم �شعرت باالرتياح ملا مل�ست من اهتمام لق�ضايا
ذوي االحتياجات اخلا�صة وغريها من ق�ضايا تهم املواطنني والأخوة
علي البصيري
الوافدين ،وجعلها حمور حلديثنا ونقا�شنا وال �أخفيكم �رس ًا �أين �أرى
فيها ما قد ال يراه الآخرون من ورع وتقوى جعلني �أرتاح الى �أي قرار
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1
تتخذه� ،سيكون مراعاة فيه لرب ينظر ووطن ينتظر فهذا ما تركته
وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل رغم الأيام التي م�ضت وكان ا�سمها
غري مطروح للعودة الى وزارتها لت�ستكمل ما بد�أت من تطوير للخدمات وترقية
لها ب�شكل ان�ساين �أكرث ،ي�ضاهي ما يقدم يف دول العامل الأول ب�إذن الله .ولن
�أخفي قرائي الأعزاء فخري ببنت الكويت هند ال�صبيح� ،أو كما حتب �أن تكنى «
�أم �أحمد» ،وب�صدق �أبارك لها ولأركان وزارتها ولل�شعب عودة ابنة ال�شعب التي
�ستكون مرحلتها القادمة مرحلة تطوير اخلدمات يف وزارتها والتي تقدمها للجميع
دون ا�ستثناء و�ستكون كذلك ب�إذن الله.

