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الميزانية العامة لدولة الكويت

أكرم يديك عن السؤال فإنما

�إن املتتبع للميزانية العامة لدولة
الكويت يجد �أن امليزانية خالل ال�سنوات
املالية الأربع املا�ضيةمن 2015/2014
حتى ،2018/2017قد �سجلت عجز ًا بنحو
 20مليار دينار .
ويالحظ املتتبع كذلك �أنه تزامن ًا مع العجز
امل��ايل ال��ذي مت حتقيقه خ�لال ال�سنوات
املالية الأربع ال�سابقة  2015/2014حتى
 ،2018/2017قد قامت الكويت بتحويل
نحو  18.5مليار دينار �إلى �صندوق احتياطي
الأجيال القادمة! وهو ما ي�شري �إلى وجود
تقارب كبري بني رقم العجز املجمع ب�آخر
� 4سنوات وحجم الأموال التي مت حتويلها
�إلى احتياطي الأجيال القادمة.
فهل هناك عجز حقيقي يف امليزانية؟
ويف الن�صف الأول م��ن ال��ع��ام امل��ايل
 2019/2018حققت الكويت �أول فائ�ض يف
ميزانيتها منذ انخفا�ض �أ�سعار النفط يف
منت�صف  ،2014حيث �سجلت فائ�ض ًا بلغ
 2.2مليار دينار ،وذلك بعد ا�ستقطاع مليار
دينار الحتياطي الأجيال القادمة.
ويالحظ كذلك يف نهاية كل �سنة مالية
ت��خ��رج ل��ن��ا احل��ك��وم��ة م��ن خ�ل�ال عدة
ت�رصيحات خمتلفة امل�صادر ب�أن الدولة
تواجه حتديات مالية �إن مل يكن عجز ًا
مالياً.
وت�ساهم الإي��رادات النفطية بن�سبة تزيد

قدر الحياة أقل من أن تسأال
ال�شك ان �س�ؤال النا�س مذلة ،واكرام النف�س
ح�صن ح�صني لها من ذل ال�س�ؤال ،وقد قال
الأفوه الأودي واح�سن:
وذقت مرارة الأ�شياء طرا
فما طعم �أمر من ال�س�ؤال
فال متد يدك الى �أحد فت�سقط من عيون
النا�س وت�صبح �إن�سانا بال قيمة ،هذا
ما يريد ان يقوله مهيار الديلمي ،وهو
ابو احل�سني مهيار بن مرازويه الكاتب
الفار�سي وال�شاعر امل�شهور ،كان جمو�سيا
ف�أ�سلم وذكر ان ا�سالمه على يد ال�رشيف
الر�ضي ابي احل�سن حممد املو�سوي وهو
�شيخه  ،وعليه تخرج يف نظم ال�شعر وقد
وازن كثريا من ق�صائده «ابن خلكان» وقال
ابن الأثري اجلزري يف تاريخه �أنه ا�سلم يف
�سنة �أربع وت�سعني وثالثمئة  ،فقال له
ابوالقا�سم بن برهان :يا مهيار قد انتقلت
ب�أ�سلوبك يف النار من زاوية الى زاوية،
فقال  :وكيف ذاك؟ ق��ال :كنت جمو�سيا
ف�رصت ت�سب ا�صحاب ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم يف �شعرك«انتهى».
قال ابن خلكان �أي�ضا :كان مهيار �شاعرا
ج��زل ال��ق��ول مقدما على �أه��ل وقته،
وله ديوان �شعر كبري يدخل يف �أربعة
جم��ل��دات ،وه��و رقيق احلا�شية طويل
النف�س يف ق�صائده ،وق��ال ابواحل�سن
الباخرزي يف دمية الق�رص :هو �شاعر له
يف منا�سك الف�ضل م�شاعر ،وكاتب حتلى
حتت كل كلمة من كلماته كاعب ،وذكره
�أي�ضا ابن ب�سام يف ذخريته واثنى عليه
وذكر �شيئا من �شعره ،وهذا يدل على
�شهرة مهيار الديلمي الوا�سعة وانه من
كبار �شعراء ع�رصه ،ومن غرر ق�صائده
قوله:
ُيلحىعلىالبخلال�شحيحمباله
�أفال تكون مباء وجهك �أبخال
�أكرم يديك عن ال�س�ؤال ف�إمنا
قدر احلياة �أقل من �أن ت�س�أال
ولقد �أ�ضم �إلى ف�ضل قناعتي
و�أب��ي��ت م�شتمال بها متزمال
و�أرى العدو على اخل�صا�صة �شارة
ت�صف الغنى فيخالني متموال
و�إذا امر�ؤ �أفنى الليايل ح�رسة
و�أم��ان��ي��ا �أف��ن��ي��ت��ه��ن توكال
ومن �شعر مهيار ال�سائر قوله:
بكر العار�ض حتدوه النعامى
ف�سقاك ال��ري يا دار �أماما
ومت�شت فيك �أنفا�س ال�صبا
يتناجني ب�أنفا�س اخلزامى
ت��ويف مهيار ليلة الأح��د خلم�س خلون
من جمادى الآخ��رة �سنة ثمان وع�رشين
واربعمئة ،وهي ال�سنة التي تويف فيها
الرئي�س اب��و علي اب��ن �سيناء احلكيم
امل�شهور،،،وملهيار ابن �شاعر ا�سمه
احل�سني من�سوب اليه الأبيات امل�شهورة
التي يقول يف بع�ضها:
ي��ا ن�سيم ال��ري��ح م��ن كاظمة
�شد ما هجت البكا والربحا
وقد اوردها الباخزري يف كتابه الدمية،
ونفى ذلك ابن خلكان يف وفيات الأعيان
وذكر انها ملهيار ولي�س البنه ،هذا ودمتم
�ساملني.

على  %90من املوازنة العامة للكويت,
وهناك �س�ؤال يطرحه البع�ض �أي��ن ت�صب
�إي���رادات و�أرب���اح الهيئات وامل�ؤ�س�سات
وال�رشكات التي متلكها وت�ساهم بها الدولة
يف القطاع اخلا�ص؟! و�أين تذهب �إيرادات
و�أرباح ال�صناديق الإ�ستثمارية و�صناديق
الأجيال ا لقادمة؟! خا�صة اذا كانت تقدر
قيمتها مابني  600و  900مليار دوالر
ت�ستثمر وتدار يف مناطق ذات عائد مرتفع.
يرى بع�ض املتخ�ص�صني �أن ما تتم مناق�شته
كل عام حتت م�سمى امليزانية العامة لدولة
الكويت ال يعك�س احلقيقة وهو جمرد جتميع
مليزانيات ال��وزارات واجلهات احلكومية
امللحقة وامل�ستقلة.
و�أن ميزانية ال��دول��ة احلقيقية تختلف
اخ��ت�لاف�� ًا ج��وه��ري�� ًا وج��ذري�� ًا ع��ن م��ا يتم
مناق�شته مبجل�س الأمة يف كل �سنة.
ومن امل�ضحك �أن جمل�س الأمة ال ي�ستطيع
�أن ينف�ض دور انعقاد �أعماله �إال بعد �إقرار
امليزانية العامة للدولة.
نريد تو�ضيح ًا من املتخ�ص�صني يف اجلوانب
املالية والقانونية واملحا�سبية ,هل
ما تتم مناق�شته يف جمل�س الأم��ة يف كل
ع��ام ميثل حقيقة وواق��ع�� ًا لـ«امليزانية
العامة لدولة الكويت» �أم �أن هناك تداخ ً
ال
باملفاهيم وامل�صطلحات.
ودمتم �ساملني.

أقنعة

د.ياسمين القطامي
@y_alqtami

أمراض نفسية «»4-3
ي�سرتق �سامي الوقت يف كل منا�سبة لالختالء
بنف�سه كي ينتف بع�ض ال�شعريات على �صدره،
اعتاد ذلك ويجد فيه راحة ومتعة! هو�س نتف
ال�شعر اعتالل نف�سي يجعل امل��رء يعمل بال
�شعور على نتف �شعره ب�شكل دائم� ،شعر ر�أ�سه
�أو حليته �أو �أنفه �أو �إبطه الى �أن يك�شف ب�رشته.
وقد يكون ب�سيط ًا بحيث يتوقف امل�صاب حني
يتن ّبه لت�رصفاته� ،أو متقدم ًا كما هي حال
�سامي.

بو�أنرثوبي
من �أ�شهر من �أُ�صيب به تاريخي ًا ملك بابل نبوخذ
ن�رص الذي خرج الى املراعي ي�أكل الأع�شاب!
توهم غريب جد ًا يخال معه امل�صاب نف�سه
وهو ّ
بقرة �أو ثور ًا ،والبع�ض يعتقد �أن هذا اال�ضطراب
يبد�أ بحلم ويتطور كي ي�ستمر يف اليقظة والوعي
�أي�ضاً ،لي�صبح مع الوقت جزء ًا من واقع املري�ض
الذي تغدو ت�رصفاته م�شابهة لت�رصفات البقرة
�أو الثور ك�أن ي�أكل الع�شب مثالً!

�أندروفوبيا
تخاف ريتا من الرجال خوف ًا عظيم ًا مينعها
من ال��زواج وت�أبى احلديث مع �أي منهم �أو
حتى النظر الى �صورة �أحدهم .الأندروفوبيا
هلع مر�ضي ترتبط �أ�سبابه بالطفولة التي
تعي�شها الفتاة� ،إذ قد تن�ش�أ و�سط حماذير
اجتماعية �شديدة �أو تتعر�ض حلادثة �أليمة
�أو جتربة �سيئة يتم ربطها مبا�رشة بـ«جن�س
الذكور» وال ت�ستطيع الفتاة تخطيها .وغالب ًا
ما تبد�أ هذه احلاالت من «الفوبيا» يف مطلع
الع�رشينات او �أواخرها.

متالزمة �ستاندال
هي ا�ضطراب نف�سي يت�س ّبب يف ت�سارع �رضبات
القلب والدوار واالرتباك والإغماء و�أي�ض ًا الهلو�سة،
عندما ي�شاهد ال�شخ�ص �أي �صورة جمالية فنية
راقية ،خ�صو�ص ًا �إذا كان هذا الفن يت�سم بقدر ٍ
عال
من الرباعة واجلمال وموجود ًا يف مكان واحد،
كذلك ُي�ستخدم امل�صطلح نف�سه �أحيان ًا للتعبري
ردة الفعل التي حتدث عندما يفرط ال�شخ�ص
عن ّ
يف القيام ب�أمر ما �أو التعر�ض ل�شيء ما باختياره
يف ظروف خمتلفة ،ك�أن يفرط يف الوقوف منبهر ًا
ملدة طويلة �أمام منظر طبيعي مده�ش.

رياح ال�رشق

واقع

فريهان طايع

لدمغ الباطل ج4
الفرق بني الكتابني �أوال املنهج البحثي يف
كتابي ا�ستخدمت املنهج الإلهي الذي امرنا
به احلق �سبحانه وهو اال�ستنباط والذي
يقابله من ال�سيد �شحرور املنهج اللغوي
«منهج من و�ضع الب�رش».
ثانيا :الهدف من كتابي هو و�صل ما �أمر الله
به �أن يو�صل ويف كتاب «قراءة معا�رصة»
�ستكت�شفون انه لي�س لتفكيك وحدة الكتب
وتفريقها فح�سب بل تفكيك وحدة كل كتاب
منها فالر�سالة عند ال�سيد �شحرور «هي
االي��ات املحكمات» وهي قابلة لالجتهاد
ح�سب الظروف االجتماعية واالقت�صادية ما
عدا العبادات والأخالق واحلدود .والنبوة
هي «االيات املت�شابهات وزعم انها القر�آن
وال�سبع املثاين» قابلة للت�أويل وتخ�ضع
للمعرفة الن�سبية وه��ي �آي��ات العقيدة.
وعليه �صنفت ايات على انها قر�آن و�أخرى
لي�ست قر�آنا والبع�ض من الكتاب وهكذا
منها قابل للتاويل والباقي لالجتهاد.
وقال ال�سيد ال�شحرور :ان ال�صالة هي من
املوا�ضيع التعبدية التي وجب على امل�سلم
القيام بها .و�أوح��ي �إلى حممد «�ص»عدة
موا�ضيع خمتلفة ،كل مو�ضوع منها كتاب،
قال تعالى« :ر�سول من الله يتلو �صحف ًا
مطهرة فيها كتب قيمة» «البينة  »3-2فمن
هذه الكتب القيمة «كتاب اخللق ،كتاب
ال�ساعة ،كتاب ال�صالة ،كتاب ال�صوم،
كتاب احلج ،كتاب املعامالت … الخ» كل
هذه املوا�ضيع هي كتب وعندما قال تعالى:
كتاب �أحكمت �آياته « »1هود  ..فهذا ال يعني
كل �آيات امل�صحف و�إمنا يعني «جمموعة
الآي��ات املحكمات» وعندما ق��ال تعالى:
كتاب ًا مت�شابه ًا « »23الزمر ف�إنه ال يعني
كل امل�صحف و�إمنا يعني «جمموعة �آيات
مت�شابهات» ،وقال ال�سيد ال�شحرور :وعليه
فمن اخلط�أ الفاح�ش �أن نظن عندما ترد كلمة
كتاب يف امل�صحف �أنها تعني كل امل�صحف.
لأن الآيات املوجودة بني دفتي امل�صحف من
�أول �سورة الفاحتة �إلى �آخر �سورة النا�س
حتتوي على ع��دة كتب «موا�ضيع» ،وكل
كتاب من هذه الكتب يحتوي على عدة كتب:
فمث ً
ال كتاب العبادات يحتوي على كتاب
ال�صالة وكتاب ال�صوم وكتاب الزكاة وكتاب
احلج .وكتاب ال�صالة يحتوي على كتاب
الو�ضوء وكتاب الركوع وكتاب ال�سجود.
وقال ال�سيد �شحرور :فهذا الكتاب يحتوي
على موا�ضيع رئي�سية هي:
الذين ي�ؤمنون بالغيب « »3البقرة «كتاب
الغيب» ..ويقيمون ال�صالة ومما رزقناهم
ينفقون « »3ال��ب��ق��رة «ك��ت��اب العبادات
وال�سلوك» «�سلوك»� ...أي �إن هناك نوعني
من الكتب« :النوع الأول» هو الذي يتعلق
ب�سلوك الإن�سان و«النوع الثاين» قوانني
الكون وحياة الإن�سان هكذا �صنف ال�سيد
���ش��ح��رور ك��ت��اب ال��ل��ه يف كتابه «ق���راءة
معا�رصة»...
وارد عليه بقول الله تعالى :ولقد و�صلنا
لهم القول لعلهم يتذكرون « »51الق�ص�ص..
اقوال الله �سبحانه هي كتبه «ولقد و�صلنا
لهم ال��ق��ول» اي و�صل الكتب ال�سماوية
ببع�ضها «لعلهم يتذكرون» .الفرق بني
الكتاب وال��ق��ر�آن لدمغ الباطل ولتكذيب
االباطيل ...يتبع

د .عبدالرحمن العيسى

سياسة المشتريات الدفاعية للدول العربية

خدعوك فقالوا :حرية
كثريون يح�سدون دول �شمال افريقيا على احلرية
واالنفتاح خ�صو�ص ًا يف كل من تون�س واجلزائر فيعتقد
العامل �أن هذه ال��دول دول احلرية والدميقراطية
وحقوق امل��ر�أة والثقافة الفرن�سية و�إتقان اللغة
الفرن�سية ودول ال�سياحة� ...إلخ لكن ماذا تخفي
الكوالي�س؟
يف الواقع تخفي الكوالي�س واقع ًا مرير ًا وم�ؤمل ًا,
تون�س بلد �أجن��ب املنا�ضلني واملثقفني اليوم
حتكمه ع�صابات خمربة ورطت �أبناءها يف الإرهاب
وار�سلتهم للجهاد يف �سورية وا�ستغلت الدين للو�صول
للمنا�صب ال�سيا�سية�،أحزاب تتكالب على احلكم,
تيار ي�سعى لتدمري الدين وتيار �آخر ي�ستغل الدين
كهدف وهو بعيد كل البعد عن الدين ومن يدفع الثمن
�أبناء ال�شعب الذين يفرون يوما بعد يوم من تون�س
�سواء كان بال�سفر بطريقة غري �رشعية �أو املخاطرة
ب�أنف�سهم يف البحر حيث كانت ح�صيلة ال�شباب الذين
ماتوا غرقا ال�سنة املا�ضية ال حت�صى وال تعد ومن
حاملي ال�شهادات العليا �أو من ينتحرون من اجلوع
والفقر والتهمي�ش ,دول��ة �أ�صبحت جحيما لديهم
ونف�س ال�شيء يف اجلزائر والو�ضع �أ�سو�أ �أي�ضا نادرا
ما جند جزائريا و�ضعه املادي جيد ،نادرا ما جتد
�أ�صحاب ال�شهادات يعملون فيما كانوا يطمحون له

الفرق بين الكتاب والقرآن

واحتجاجاتهم الآن لي�ست فقط على الو�ضع ال�سيا�سي
بل نتيجة عدة �أ�سباب تراكمت ،بلد املليون ون�صف
املليون �شهيد دفع �شهداء من �أجل اجلزائر لكنها
مازالت تعاين ،مازالت عاجزة رغم قوة اجلزائريني
عن �أن حتدد م�سارها الدميقراطي مازالت عاجزة عن
�أن تنه�ض فحاكمها رغم عجزه عن احلكم ورغم كرب
�سنه وت��ردي و�ضعه ال�صحي �إال �أنه م��ازال متم�سكا
باحلكم على ح�ساب ال�شعب اجلزائري.
احلكام هم من �أ�ضاعوا هذه الدول و�أ�ضاعوا �شعوبها
وم�ستقبلهم و�أجياال من بعدهم فقط ب�سبب التكالب على
احلكم والطمع واجل�شع الذي ولد امل�آ�سي والكوارث،
حتى خزائن الدولة تكالبوا عليها كالهمج ومن ثم
ينهكون ال�شعوب بدفع ال�رضائب ويحرمونهم حتى من
العي�ش بكرامة فرواتبهم مل تعد تكفي ليعي�شوا يف
دول ال حترتم املواطنني على �إقليمها حيث يعتربهم
احلاكم رعية ال �أكرث وال �أقل حتى النظام اجلمهوري
لي�س اال �شكال والد�ساتري لي�ست اال وهما وغبارا ال
ا�سا�س له يف الواقع املرير.
هكذا تعي�ش دول �شمال افريقيا حيث ميوتون كل يوم
هم و�أحالمهم التي متوت معهم �أي�ضا ,هذه كوالي�س
الواقع ال��ذي يخفونه وراء حقائق م�ؤملة ،وراء
�أكاذيب و�أوهام وجرائم يف حق �شعوبهم.

القوات امل�سلحة يف اي دولة يجب �أن تكون يف تطور
م�ستمر وعلى يد �أهل االخت�صا�ص بعيدا عن اي اعتبارات
�أخرى مهما كانت الإغراءات نظرا لتعلق هذه امل�س�ألة
بعملية بقاء ذات الدولة ودميومة احلفاظ على �أمنها
القومي ،من خماطر ال��داخ��ل واخل���ارج ،خ�صو�صا
مع تنوع التحديات يف القرن احل��ادي والع�رشين
واختالفها ،مع دخ��ول موجات االره��اب والتطرف
ب�أنواعه واي�ض ًا وجود م�رشوع احلرب بالوكالة.
الطائرة املقاتلة التي ت�شرتيها اي دول��ة تعترب
قدمية بعد مرور �سنتني فقط ملا طر�أ من �رسعة يف
التقدم التكنولوجي الع�سكري وهند�سة خطوط الإنتاج
وال�صناعة� ،إذن عمليات التحديث يف خمتلف قطاعات
القوات امل�سلحة �رضورة ولي�س ترفا ،ولكن ما هي
الأ�س�س التي تقوم عليها مثل هذه ال�صفقات؟ وما هي
العوامل التي تتدخل يف قيام مثل هذه ال�صفقات بني
خمتلف الأطراف دولة ودولة او دولة و�رشكة؟ لن�رسد
بع�ض هذه العوامل باخت�صار.
اوال ،هناك العامل االقت�صادي� ،سعر ال�سالح وطريقة
الدفع ،امل��دة الزمنية للدفع ،وهو عامل �أ�سا�سي
خ�صو�صا مع وجود تداعيات قائمة لالزمة املالية
العاملية ووجود موردين كرث وم�صنعني طارئني على
ال�ساحة غري �أوروب��ا و�أمريكا ،املعروف ان ال�سالح

الرو�سي �أرخ�ص من االمريكي ،والآن ال�سالح ال�صيني
�أرخ�ص بالعموم من الرو�سي وفعال اي�ضا .ثانيا
هناك اجلانب ال�سيا�سي اذ تف�ضل الدول ان تتعاقد مع
احلكومات التي تكون عالقاتها ال�سيا�سية معها غاية
يف القرب وال�تراب��ط ،خ�صو�صا العالقة ال�شخ�صية
بني القيادات ال�سيا�سة وهذا من البديهي جدا ،م�رص
يغلب عليها ال�سالح الرو�سي وعمان يظهر فيها ال�سالح
الربيطاين بكرثة والإم���ارات مع ال�سالح الفرن�سي
وال�سعودية مع ال�سالح االمريكي وهكذا.
عامل �آخر بدا يظهر على ال�ساحة موخرا خ�صو�صا بعد
العام  2000وهو م�شاريع نقل التكنولوجيا� ،صيانة
ال�سالح جتميعه او ت�صنيع قطع الغيار املطلوبة او
حتى ت�صنيعه بالكامل ،ا�صبح مطلب ًا رئي�سي ًا للدول
العربية خ�صو�صا اخلليجية منها خ�صو�صا مع تزايد
حدة ال�رصاعات الإقليمية منها حتى �صارت قرب حدود
تلك ال��دول ،م�شاريع الأوف�ست ،والنموذج اخلليجي
منوذج ناجح بامتياز ،وقد �أ�رشنا الى بع�ض الأمثلة
يف مقاالت �سابقة ،هذه بع�ض مالحظاتي ال�شخ�صية
على طريقة ال�صفقات الكربى للم�شرتيات الدفاعية
التي جرت موخرا ،رمبا نتناول بع�ضا منها مبزيد
من التفا�صيل يف مقال �آخر ولكن الى حني� ،آ�سف على
الإطالة ويف اخلتام �سالم.

