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صندوق

في حضرة السلطان

فتحت الهجمة االعالمية االمريكية
امل��وج��ه��ة ���ض��د اململكة العربية
ال�سعودية ب�سبب ق�ضية جرمية مقتل
االعالمي ال�سعودي جمال خا�شقجي،
ابوابا وا�سعة لإدراك خطورة غياب
االعالم العربي امل�ؤثر عن ال�ساحة
االمريكية ،اخطر �ساحات االعالم يف
العامل عندما يتعلق االمر بالق�ضايا
العربية لي�س يف ق�ضية فل�سطني
وحدها.
هناك �آالف اال�سباب ملثل هذا الت�شويه
املتعمد ل�سمعة اململكة واال�ساءة
لكبار امل�����س��ؤول�ين فيها ورائحة
االب��ت��زاز تزكم االن���وف ،لكن ،هل
بالإمكان لوم الر�أي العام االمريكي
امل�ؤثر على الكونغر�س وهي اجلهة
امل�ؤثرة على ال�سيا�سة وعلى القرار يف
الواليات املتحدة ،لأنه يقر�أ ما يكتب
له يف اهم وارفع ال�صحف واملواقع
االلكرتونية؟ نحن ل�سنا موجودين
وان تواجد البع�ض من العرب بغ�ض
النظر عن م�ستواه مثل العالمة ادوارد
�سعيد واالعالمية الفذة هيلني توما�س
وكالهما رح��ل ورح���ل معهما عمر
ال�رشيف احد اف�ضل جنوم ال�سينما يف
تاريخ هذا الفن ،لقد تعر�ض الثالثة
ال��ى ح��رب ال ه��وادة فيها من اعداء
الأمة حرمتهم من امور عدة.
هناك الآن الهان عمر ع�ضو الكونغر�س
االمريكي ال�صومالية االمريكية التي
تعد ابرز وجه �سيا�سي عربي حتى وان
كانت اقل ثقافة وفهما من ادوارد �سعيد
ومن �سيا�سيني عرب �آخرين ،اال انها
يف الواجهة .يجب ا�ستثمار جتربة
الهان عمر لأنها االكرث اهمية الآن،
ويجب ان ي�شكل عرب اخلليج على
االقل جلانا غري معلنة لدعم و�صول
من هم مثلها ال��ى قمة ال�سلطة يف
الواليات املتحدة يف كافة املجاالت
امل�ؤثرة واملجال�س النافذة ،لي�س
خليانة ام�يرك��ا وال العمل �ضدها
و�إمنا لدعم الق�ضايا العربية ،حتى
ال يظل الرئي�س االم�يرك��ي احلايل
و�سواه «يعايرون» العرب يف انهم من
حمومهم وان الكلفة املطلوبة من عرب
اخلليج تريليونات من ال��دوالرات،
البد من اال�ستثمار بالكفاءات العربية
او املنحدرة من ا�صول عربية من
خالل �صناديق ا�ستثمار للب�رش.
اع���رف ث�ل�اث دول ع��رب��ي��ة انفقت
مليارات على �رشكات عالقات عامة
واع�ل�ام ودع��اي��ة لتح�سني �صورها
لدى الغرب ،الرهان على املتميزين
العرب م�ضمون النتائج ومن �ش�أنه
ان يحقق نتائج اف�ضل وان يحفز
النابغني واملتميزين لال�صطفاف من
اجل خدمة االمة والدفاع عنها ،ولو
كان لدينا مثل هذا التوجه لوجدنا
من ي��رد على الدعايات املغر�ضة
عن دولنا العربية ويدعم الق�ضية
الفل�سطينية.

«ع�ش رجبا ترى عجبا»! مالحظة مهمة ظهرت
على عدد ممن و�صلوا لقاعة الربملان بالكذب
واخل���داع وال���زور والبهتان ،فكانوا مثل
مو�سوليني وهتلر و�أي ديكتاتور �أو رئي�س
غبي كان يريد بيع �سيناء و�صل لكر�سي احلكم
عرب �صندوق االنتخابات ،ه�ؤالء كلهم وغريهم
كثري خدعوا الناخبني يف دوائرهم وت�سلقوا
�سلم امل�صلحة و�صدقوا �أنف�سهم و�آمنوا مبا
يكذبون بقدر م��ا �صدقهم م��ن ب�رش ب�أنهم
حمرتمون وفوق ال�شبهات ،ه��ؤالء منهم من
رف�ض الوقوف للعلم الر�سمي للدولة ،معتربا
�أن العلم عبارة عن «خرجة» ،ال قيمة لها،
وتبعه الأل��وف ممن �صدقوه واعرت�ضوا على
تقدمي التحية للعلم الوطني ،لكنه ملا ذهب
لكبريهم الذي علمهم ال�سحر قبل خرجتهم
وو�ضعها على ر�أ�سه ،وهناك �أخ��رى اتخذت
من احلرية ذريعة لعدم لب�س غطاء الر�أ�س
يف الربملان وح�رضت �سافرة الر�أ�س حافية
القدمني �أم��ا الأخ��ت التي دخلت من الباب
العايل تزحف وتقبل العتبات �أمام الأفندي
وهاجمت م�رص و�شعب م�رص ومل يعجبها
رقي معايل وزي��رة الهجرة الدكتورة نبيلة
مكرم ووقفت تردح كما كانت تردح الفنانة
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مطلوب شقة لإليجار

لنائبة في الكونغرس!

م��اري منيب ل��زوج بنتها ه��دى �سلطان يف
فيلم «العائلة الكرمية» ،وهو فريد �شوقي،
رحمهم الله جميعا ،هذه الفنانة الرائعة كان
هدفها �سامي ًا ونبي ً
ال تريد ب�أ�سلوبها املحبوب
�إر�شاد النا�س للخري وال�صالح عك�س هذه التي
ا�ستغلت �صندوق االقرتاع للو�صول �إلى قاعة
الربملان خدمة لأجندات خارجية ال ت�ؤمن
بالوطن وال تعتنق الوالء للعلم وال يعريون
ناخبيهم �أي تقدير �أو احرتام ،خا�صة �إذا دخلت
الباب العايل راكعة �صاغرة تقبل عتبات
الباب الذي يعتقدون واخوانها املجرمون �أنه
باب مقد�س ،ال مثيل له ،هذا الركوع الذي
ك�شف العورات وف�ضح امل�ستور له�ؤالء الذين
كانوا يف �أوطانهم جاحدين ناكرين ولأعداء
الأم��ة عبيد ًا م�سريين ،ف�سالم على الأخالق
والقيم ،وال عزاء للناخبني الأبرياء الذين
خدعهم املرتزقة ،وجعلوا منهم ل�سان حال
الأعداء في�سبون م�رص العظيمة و�أركان الدولة
من وزراء وعلماء والقيادات .حتية ملعايل
الدكتورة نبيلة مكرم التي �أبهرت اجلميع يف
رقيها مع احلدث والتطاول ،وحتية لفخامة
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي الذي عرف كيف
يختار وزراءه ،وحتيا م�رص.

ن�رشت «�ألك�سانريا كورتيز» ال�شابة البالغة 29
عام ًا والتي تعود �أ�صولها �إلى «بورتو ريكو» وهي
�أ�صغر نواب الكونغر�س الأمريكي ومتثل �أحد مقاعد
احلزب الدميقراطي تغريدة تقول فيها� « :إن مع�ضلة
ال�سكن التي تواجهها حالي ًا تظهر �إلى �أي مدى النظام
االنتخابي الأمريكي لي�س م�صمم ًا ليتيح لأفراد الطبقة
العاملة القيادة».
وانهالت ر�سائل الدعم والت�ضامن وعرو�ض امل�ساعدة
 ،وفتحت م�شكلتها جمدد ًا باب ًا لنقا�ش هذه الأزمة التي
تواجه الأمريكيني واملقيمني .
�أ�صغر نواب الكونغر�س تنتظر راتبها الأول لعدم
قدرتها على ا�ستئجار �شقة يف وا�شنطن!
حيث تواجه ع�ضوة الكونغر�س «�ألك�سانريا «م�شكلة
قد تبدو غريبة للوهلة الأول��ى لدينا ولي�س لديهم ،
فاملجتمع االمريكي يختلف كثري ًا عن املجتمع العربي
وخ�صو�ص ًا طبقة العاملني وذوي الدخل املحدود الذين
ي�صلون �إلى مراتب مهمة تدريجي ًا وعرباالنتخاب ،حيث
من املعقول �أن تكون لديهم �أزمة �سكن وهذا �أمر عادي
بالن�سبة لل�شباب الأمريكي والعاملني يف «وا�شنطن»
،وحتى ال�سيا�سني وامل�رشعني والقيادات وامل�س�ؤولني،
الأمر املختلف كلي ًا هنا يف الوطن العربي ولي�س يف
الكويت فقط ،فالأع�ضاء يف الكويت يتقا�ضون رواتب
ومكاف�آت وتعديل و�ضع �إ�ضافة �إلى ان البع�ض منهم من
يقبل ب�أمور �أخرى  ،فالف�ساد و�صل �إلى مراحل متقدمة
�إلى درجة التعذر وحتميله االمطار كما حدث يف العراق
حينما �أ�شار حمافظ البنك املركزي �أم��ام الربملان
العراقي منذ �أ�سبوع ب�أن �سبعة مليارات دينار « 6ماليني
دوالر» تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن
م�رصف الرافدين الأمر الذي �أدى �إلى ت�رضر الأوراق
النقدية بن�سبة !!…%100
ونرجع �إل��ى مو�ضوع «�ألك�سانريا كورتيز «والتي
تركناها واقفة تبحث عن �شقق للإيجار يف «وا�شنطن»
علما لو بحثت يف الكويت وهي مواطنة لن يوفر لها
�أحد �سكن خوفا على مكان �سكنه والعقار  ،فمع اال�سف
ب�أن هناك تعليمات من بع�ض جتار العقار يف عدم
ال�سماح للمواطنات بالت�أجري �إال بوا�سطة وكفالة!
وبعيدا عن ذلك  ،فهي �إلى الآن مل ت�ستلم راتبها الأول
لت�صبح قادرةعلى دفع �إيجار �شقة وحتمل تكاليف
احلياة  ،التي يتجاوز فيها �إيجار �شقة من غرفة
واحدة �أكرث من �ألف دوالر!
هذه امل�شكلة رغم �أنها تواجه الكثري من ال�شباب يف
الواليات املتحدة ،و�إنها لي�ست املر�أة �أو امل�رشعة
الوحيدة التي تواجه م�شكلة الإيجارات املرتفعة،
�إال �أن��ه��ا بح�سب البع�ض تك�شف فجوة وخلل يف
نظام امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية يف التعامل مع نوابها
املنتخبني من خلفيات اجتماعية ومادية خمتلفة ،كما
هو و�ضع «�ألك�سانريا» التي كانت تعمل «نادلة» يف
مطعم�،إ�ضافة �إلى ن�شاطها ال�سيا�سي واالجتماعي �إال
�أنها ال متلك �إدخارا .
اجلدير بالذكر �أن نواب الكونغر�س يتقا�ضون نحو
«� »174ألف دوالر �سنوي ًا ويعانون مالي ًا ب�سبب احلاجة
ال�ستئجار �شقة يف وا�شنطن� ،إ�ضافة �إلى ال�شقة يف
املنطقة التي ميثلونها يف املجل�س ،علما ب�أن كثري ًا
من النواب كانوا يلج�أون للنوم يف مكاتبهم ،كما هو
�شائع يف الأخبار وكان يرتواح عددهم بني �أربعني
وخم�سني نائب ًا ،من بينهم رئي�س جمل�س النواب الأمر
الذي و�صل �إلى التقدم يف مايو بت�رشيع مينع النوم
واال�سرتخاء يف الكونغر�س ،ولكن باملقابل اقرتح
اقتطاعات �رضيبية على تكاليف املعي�شة للنواب يف
وا�شنطن ،ويحاول بع�ض �أع�ضاء الكونغر�س التغلب
على �أزمة ال�سكن مب�شاركة ال�سكن مع �آخرين.

نقطة ضوء

مشرف عقاب
mishrefeqab@yahoo.com

تسمية الشوارع والشهداء
منذ التحرير ،ونحن ن�سمع عن ت�شكيل جلنة
لت�سمية ال�شوارع واملدار�س ب�أ�سماء ال�شهداء
واملفقودين الكويتيني الذين �ضحوا ب�أرواحهم
بالغزو العراقي الي�س ال�شهيد �أكرم منا جميعاً؟
مرت �سنوات طويلة الى يومنا هذا ومل نر �أو
ن�سمع عن ت�سمية �شارع �أو مدر�سة با�سم ال�شهداء
وال�شهيدات يف الوطن مع اال�سف� ،أن الغزو يعترب
خيانة للجار ولن ين�سي الكويتيون هذا الغزو،
يجب ان تدر�س هذه اجلرائم يف مناهجنا التعليمية
لتتعظ الأجيال ،حيث �إن ال�شعب الكويتي مازال
يعاين ،ما زال العديد من الكويتيني يحملون
القيادة وال�شعب العراقي امل�س�ؤولية عن الغزو،
م�ستذكرين تفا�صيله ونتائجه التي �أودت ب�أرواح
الأب��ري��اء ،لكن امل�شكلة عندنا ان احلكومة يف
مرحلة �سابقة حولت ا�سم الغزو العراقي �إلى
«احلالة الكويتية العراقية» وقد مت تقلي�ص بع�ض
املناهج التعليمية عن الغزو العراقي ال�صدامي
وك���أن �سنة الغزو طم�ست من التاريخ ونريد
ن�سيانها.
جميع ال�شعوب احلرة توثق الفرتات الع�صيبة

مجالس

ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا وحت���ث �شعوبها ع��ل��ى عدم
ن�سيانها ،و�أكرب مثال ان �إ�رسائيل منذ �سنة 48
عند ان�شائها �أول عمل قامت به ن�صب تذكاري
للمحرقة املزعومة لليهود ب�أوروبا ،ومازالت
تُ ذكر بها العامل يومي ًا وبا�ستمرار �إلى الآن
مع ان العالقات الأملانية الإ�رسائيلية على
خري ما ي��رام لأن التاريخ ملك لل�شعوب وال
يطم�س ،وماحدث عندما احتل النظام النازي
دول اوربا مل يطلب من دول �أوروبا ن�سيان ما
حدث فرتة الغزو النازي ،وكذلك يف دول �رشق
�آ�سيا وم�شكالتها مع اليابان مل ت�أمر �شعوبها
بن�سيان ما حدث مع اليابان.
وحتى ال ين�سى ال�شعب والعامل ما حدث نقول� :أقل
ما تكافئ به احلكومة ال�شهداء االبرار رحمهم الله
هو �أن تقوم بت�سمية ال�شوارع ب�أ�سمائهم جميعا
لأن ال�شهيد مثال يحتذى به وقمة العطاء للوطن
وينمي روح الفداء للوطن عند ال�شباب ونربا�س
للخري وقمة الوفاء والت�ضحية بالغايل والنفي�س،
لأنه يف فرتة الغزو �سطر ال�شعب بجميع طوائفه
قمة الوفاء والتعاون واملحبة للوطن.

ديمقراطي

د.محمد الدويهيس

قانون تضارب المصالح
قانون ت�ضارب امل�صالح رقم13
ل�سنة  2018يهدف الى تر�سيخ
وتدعيم النظم التي تعزز النزاهة
وال�����ش��ف��اف��ي��ة ومت��ن��ع تعار�ض
امل�صالح،حيث مينع القانون
التو�سط لأحد الأقرباء ويف حالة
خمالفة ه��ذا القانون ميكن �أن
ي���ؤدي �إل��ى احلب�س مل��دة خم�س
�سنوات لأي م�س�ؤول يف اجلهاز
احلكومي �أو ع�ضو مبجل�س الأمة
يتو�سط لأحد �أقربائه.يرى البع�ض
�أن �إق��رار هذا القانون جاء هم ًا
وغم ًا ووبا ًال على معظم الفا�سدين
واملتنفذين ،يف اجلهاز احلكومي
و�أنه مت �إقراره بغفلة من الفا�سدين
واملتنفذين ورمبا يف�رسه بع�ض
املراقبني ب ��أن هذا القانون هو
�أحد خمرجات ومنتجات الأخطاء
القانونية والإجرائية احلميدة
واملفيدة لل�شعب والتي مل ينتبه
لها املتنفذون و�أ�صحاب امل�صالح
وخ��ف��اف��ي�����ش ال��ظ�لام يف زحمة
اال�ستجوابات وزخ��م التعيينات
الربا�شوتية!!
ي��ق��ال ،وعلى ذم��ة ال���راوي� ،إن
�أح��د املتنفذين قد اجنلط ب�أحد
االجتماعات املهمة عندما طلب منه
تطبيق قانون «تعار�ض امل�صالح»
على �أحد امل�شاريع املهمة التي

ي�رشف عليها،حيث �إن �إعداد هذا
امل�رشوع كان �سابق ًا لإقرار واعتماد
قانون تعار�ض امل�صالح ،حيث
مل ي�أخذ م�ست�شارو املتنفذ تطبيق
هذا القانون باحل�سبان!
وبدخول هذا القانون حيز النفاذ
بعد ���ص��دور الئحته التنفيذية
تكون الكويت قد �أ�ضافت قانون ًا
مميز ًا ي�ضاف الى اجلهود الطيبة
والرامية ملكافحة الف�ساد وتعزيز
ال��ن��زاه��ة وال�شفافية ومتابعة
ومراقبة �أداء املوظفني العموميني
وا�ستقرار �أجهزة الدولة.
وي���ل���زم ه����ذا ال���ق���ان���ون كافة
امل�������س����ؤول�ي�ن وامل���وظ���ف�ي�ن
احلكوميني باالمتناع عن مزاولة
�أي �أعمال �أو القيام بن�شاط من
�ش�أنه قيام تعار�ض ولو حمتمل
بني امل�صالح ال�شخ�صية من جهة
وبني امل�س�ؤوليات الوظيفية �أو ما
يت�صل واملوظف وب�أعمال الوظيفة
من جهة �أخرى.
ويعلق �أح��د ال�رشفاء على هذا
القانون ب�أنه القانون الوحيد
ال���ذي �أق���ره بع�ض املتنفذين
والفا�سدين يف زم��ن «الأخطاء
احلميدة»! بدون معرفة عواقبه
الوخيمة عليهم!
ودمتم �ساملني.

عبدالعزيز بومجداد

معرض الكتاب ...والعقل «السافه»
من الطبيعي ،بل من البديهي� ،أن تهتم احلكومات
«الناجحة» بتنمية بلدانها وتطويرها على جميع
الأ�صعدة ويف جميع املجاالت ،الإداري��ة والإن�شائية
والوظيفية وامليدانية ،ومن امل�ؤكد �أن هذه التنمية
لن تتحقق �إال باالهتمام بر�أ�س املال الب�رشي وتعليمه
وثقافته ،لكن الوا�ضح �أن هذا االهتمام يف بلدنا مقت�رص
على التنظري.
�إن د�ستورنا الكويتي الذي نفخر به ،قد ن�ص �رصاحةً ،
على �إلزامية التعليم وهذه داللة على ان وا�ضعي الد�ستور
قد �أخذوا باالعتبار م�ستقبل هذا البلد ،وم�ستوى �شعبه
العلمي والثقايف ،ليحافظ على نه�ضة البلد وي�ستمر
بالتطور والتقدم ،لكن مع الأ�سف هذا ما ال جند له �أثر ًا
ّ
اليوم ،فنحن اليوم نعي�ش حا�رض ًا غري ذاك الذي ر�سمه
لنا الآب��اء والأج��داد ،وهذا ما تدل عليه ،من وجهة
نظري ثالثة �أمور ،الأول هو م�ستوى التعليم املتدين
والذي نعاين منه جميعنا ونحن ن�شاهد �أبناءنا وهم
يح�صلون على الدرجات العلمية بوا�سطة تلبية طلبات
معلميهم و�سد النواق�ص واالحتياجات التي مل توفرها
وزارة الرتبية للمدار�س ،ال باجتهادهم الدرا�سي وهذا
ما �ستكون نتيجته بالت�أكيد املخرجات ال�ضعيفة
ملرحلة الثانوي لينتهي الأمر ب�أولئك الطلبة يف �إحدى
اجلامعات املزيفة بائعة ال�شهادات ،والثاين هو
حتول الربامج التلفزيونية من برامج ثقافية وعلمية
ّ
�إلى برامج الإ�سفاف والتفاهات ،وحتى الفنانني القدماء
الذين كانوا ينتجون امل�سل�سالت القيمة مثل «�إلى �أبي
و�أمي مع التحية» ،قد حل حملهم اليوم مهرجون كل
ما يقدمونه املهازل والتهكم وال�شتائم والأعمال التي
لي�س لها قيمة جمتمعية �أو ثقافية ،والثالث هو
الهزلية التي و�صل لها معر�ض الكتاب والذي �أ�صبح

اليوم �أحد مقومات التجهيل بد ًال من التعليم والتثقيف،
فاملت�أ�سلمون و�أ�صحاب الأفكار املنحرفة �شنّوا حرب ًا
بنفوذهم ملنع الكتب التي تخالف توجهاتهم و�أفكارهم
حتى لو كانت كتب ًا مفيدة للمجتمع ،فاحتني بذلك
املجال للكتب ال�سخيفة والروايات التافهة التي ال
نرى لها معنى وال نلتم�س لها وزن ًا علمي ًا �أو ثقافي ًا
بل على العك�س متاماً ،فقد �أ�صبحت الروايات والكتب
اليوم و�سائل للتبجح من ِقبل بع�ض الفا�شين�ستات
و�أمثالهم الذين ال يحملون �أي ر�سالة حمرتمة للمجتمع
بل اعتربوها �أدوات للتفاخر على النا�س و�إجنازات
ل�صنع القيمة املزيفة للذات وو�سائل للرتويج للأفكار
ال�سقيمة التي حتتوي عليها عقولهم الفارغة ،وهنا
نت�أكد من �أن الكتابة مل تعد م�س�ؤولية لتوجيه املجتمع
كما يف ال�سابق ،بل �أ�صبحت ظاهرة لالرتزاق لها
�أثرها ال�سلبي الكبري على عقول ال�شباب وانعكا�ساتها
اخلطرية على �شخ�صياتهم وثقافتهم.
ولو التفتنا ميين ًا و�شما ًال لوجدنا �أن هذا احلال
التعي�س واملدمر للعلم والثقافة هو حال �أغلب ال�شعوب
العربية التي بد�أت تفقد قيمتها ومل يعد لها �أثر ايجابي
على العامل� ،إمنا تعي�ش احلروب والفنت الطائفية من
جهة واملجاعة واحلروب االقت�صادية من جهة �أخرى،
وكل هذا م�صدره اجلهل وفقد الثقافة ،ف�إن كان هذا
ال�سيناريو قد ُر�سم علينا من ِقبل ال�صهيونية و�صبيانها،
فلماذا نفذناه بال�شكل ال�صحيح ؟ �إنها م�س�ؤولية كبرية
تقع على عاتق احلكومات العربية لزرع الوعي يف
عقول �شعوبها ،بد ًال من التهمي�ش والتعتيم االعالمي
الذي متار�سه �ضدها ،ثم على العلماء واملثقفني يف
هذه البلدان لينت�شلوا النا�س من اجلهل والتخلف �إلى
نور العلم واملعرفة.

