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الشيخ الروحاني أبوحمزة

عسى الكرب الذي أمسيت فيه

هل هي م�صادفة مدبرة �أم �صدفة حقيقية �أن
�أرى �إعالنات وعلى جميع مواقع التوا�صل
االجتماعي ل�شيوخ روحانيني يدعون �أنهم
يجلبون احلبيب وي�سريون �أمر البائر؟
ا�ستفز قناعاتي الإعالن ومل ا�ستطع متالك
ف�ضويل ف��ق��ررت التوا�صل م��ع «ال�شيخ
الروحاين �أبوحمزة جللب احلبيب خالل
يومني و�إق��ن��اع الأه���ل بال�رشيك وزواج
الكبائر وتفريق الأع��داء و�إخ�ضاع الزوج
للزوجة.»..
حينما تبادلت مع املدعو �أبوحمزة �أطراف
احلديث كنت مت�أكدة �أن��ه م�رشوع ن�صب
جديد ،وحينما طلبت منه �إيجاد حل يل
مل�شكلة قد ال تكون من �ضمن اخت�صا�صه
ك�إيجاد وظيفة منا�سبة يل ،فاج�أين بالرد
�أنه خالل يومني فقط �س�أح�صل على الوظيفة
املنتظرة مبجرد �إر���س��ال املبلغ واال�سم
والوظيفة املطلوبة.
ال�صادم يف مو�ضوعي �أن كثريات جل�أن
لأمثال ال�شيخ �أب��ي حمزة ومت ا�ستنزاف
�أموالهن بحجة جلب حبيب �أو تي�سري ق�سمة
لبائر.
يف حلظات ال�ضعف يتمكن �أمثال ال�شيخ
�أبي حمزة الروحاين من �ضحايهم الب�سطاء
كال�شيطان حينما يو�سو�س للإن�سان.

يكون وراءه فرج قريب
الكرب الذي �أ�شار �إليه �صاحب هذا البيت احلزن والغم والهم ،و�إذا
مر املرء بهذا الظرف متنى من الله الفرج ،وعندما ي�أتي الفرج
ينك�شف عنه الهم والغم وال�شدة ،وقد ذكر الله تعالى ان الع�رس
يتبعه الي�رس حينما قال« :ف�إن مع الع�رس ي�رسا �إن مع الع�رس ي�رسا»
 6-5ال�رشح ،يقول يعقوب بن ال�سكيت:
وكل احلادثات �إذا تناهت
فمو�صول بها فرج قريب
كما قال العبا�س ال�صويل:
ولرب نازلة ي�ضيق بها الفتى
ذرعا وعند الله منها املخرج
�ضاقت فلما ا�ستحكمت حلقاتها
فرجت وكنت �أظنها التفرج
اما �صاحب بيت ال�شعر فهو قاتل نف�س بغري حق ،ينتظر تنفيذ الق�صا�ص
به�،إنه هدبة بن اخل�رشم بن كرز بن �أبي حية الق�ضاعي� ،شاعر ف�صيح
متقدم من بادية احلجاز ،وهو راوية احلطيئة ،كان له ثالثة �إخوة كلهم
�شعراء :حوط و�سيحان والوا�سع� ،أمهم حية بنت �أبي بكر بن �أبي حية
وهي �شاعرة �أي�ضا ،وبيت ال�شعر �ضمن ق�صيدة قالها هدبة يف قتله زيادة
بن زيد بن مالك ،وكان �سبب قتل هدبة لزيادة ت�شبيه ب�أخته ،ثم �أن هدبة
هرب خمافة ال�سلطان وكان �أمري املدينة �سعيد بن العا�ص ،فقب�ض على
عم هدبة و�أهله فحب�سهم فلما بلغ هدبة ذلك اقبل حتى �أمكن من نف�سه،
فحب�سه �سعيد واطلق عمه و�أهله ف�سار عبدالرحمن �أخو املقتول هدبة
الى معاوية بال�شام ،و�أعطاه كتاب ًا من �سعيد بن العا�ص ف�أمر معاوية
ب�أن يقيد من هدبة �إذا قامت البينة ،ف�أقامها �سعيد فم�شت عذرة الى عبد
الرحمن ف�س�ألوه قبول الدية فامتنع وقال:
�أقمتم علينا كلكل احلرب مرة
فنحن منيخوها عليكم بكلكل
وكان معاوية قد �س�أل :هل لزيادة ولد؟ قالوا :نعم ابنه امل�سور وهو
�صغري ،قال :يحب�س هدبة حتى يبلغ ابن املقتول ف�إذا بلغ هو �أحق
بدم ابيه ،فلما بلغ امل�سور مبلغ الرجال اخرج هدبة للق�صا�ص ،ثم
تقدم اليه االبن بال�سيف فقتله� ،أما بيت ال�شعر فهو �ضمن ق�صيدة
يقول فيها وهو حمبو�س ينتظر الق�صا�ص:
طربت و�أنت �أحيانا طروب
وكيف وقد تعالك امل�شيب
يجد الن�أي ذكرك يف ف�ؤادي
�إذا ذهلت عن الن�أي القلوب
ي�ؤرقني اكتئاب �أبي منري
فقلبي من ك�آبته كئيب
فقلت له هداك الله مهال
وخري القول ذو اللب امل�صيب
ع�سى الكرب الذي �أم�سيت فيه
يكون وراءه فرج قريب
في�أمن خائف ويفك عان
وي�أتي �أهله النائي الغريب
�أال ليت الرياح م�سخرات
بحاجتنا تباكر �أو ت�ؤوب
فتخربنا ال�شمال �إذا �أتتنا
وتخرب �أهلنا عنا اجلنوب
ف�إنا قد حللنا دار بلوى
فتخطئنا املنايا �أو ت�صيب
ف�إن يك �صدر هذا اليوم ولى
ف�إن غدا لناظره قريب
روى ابن املكندر �أن هدبة بن اخل�رشم �أ�صاب دما ف�أر�سل قبل �أن يقتل
الى ام ام �سلمة زوجة النبي � -صلى الله عليه و�سلم � -أن ا�ستغفري
يل ،فقالت� :إن قتل ا�ستغفرت له ،فلما قدم ليقتل طلب �أن ي�صلي
ركعتني ،فقيل له �صل ،ف�صلى وخفف خوفا من �أن يقال �أطال ال�صالة
جزعا من املوت وكان �شجاعا ،فلما ايقن بالقتل قال:
ف�إن تقتلوين يف احلديد ف�إنني
قتلت �أخاكم مطلقا مل يقيد
و�أما �أمري املدينة الذي قتل يف واليته هدبة فهو� :سعيد بن العا�ص
بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف املولود
يف ال�سنة الثانية للهجرة ،اح��د اج��واد قري�ش وذوي ال��ر�أي
والنباهة فيهم ،يعد من �صغار ال�صحابة ،كان امريا على الكوفة
ثم املدينة املنورة ،واعتزل الفتنة ومل يح�رض اجلمل و�صفني،
قال الذهبي� :سعيد بن العا�ص كان �أمريا �رشيفا جوادا ممدحا،
حليما وقورا ذا حزم وعقل ي�صلح للخالفة ،وذكر ابن �سعد يف
طبقاته ان النبي � -صلى الله عليه و�سلم  -تويف ول�سعيد ت�سع
�سنني �أو نحوها ،تويف بق�رصه بالعر�صة على ُبعد ثالث �أميال من
املدينة وحمل الى البقيع ودفن فيه �سنة ت�سع وخم�سني للهجرة
قبل وفاة معاوية بن �أبي �سفيان ب�سنة .ودمتم �ساملني.

مشروع إقليم الحرير يكسر

انتهى احل��وار قبل �أن يبد�أ حينما رف�ضت
حتويل املبلغ ،حاول اقناعي ب�أن املبلغ
لتجهيز العمل.
ت�أملت التجارب وت��ذك��رت �أن��ه يف �أحلك
مراحل الظالم يف نف�سك ال�ضعيفة �ستجد
ب�صي�ص �أمل يذكرك ب�أن الله موجود وهو
فقط القادر على كل �شيء.
ولكن يف هذا اجلانب يح�رضين رد الر�سول
الكرمي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -على
الرجل الذي �س�أله هل يرتك ناقته ويتوكل
على الله� ،أم يعقلها ومي�ضي يف طلب
حاجته ؟ فقال له الر�سول الكرمي« :اعقلها
وتوكل»� ،أي خذ بالأ�سباب وتوكل على
الله ،فيجب علينا جميع ًا االجتهاد والعمل
بكل م�س�ؤولية ،فمن ي�صن نف�سه ويتجنب
الرذائل يف ال�صغر يح�صد االحرتام والقبول
يف ال�شباب والتوقري يف الكرب ،ومن يكن
�أمين ًا �صادق ًا يف عمله يجد ع�رشات فر�ص
العمل من دون �سحر وال دجل �أبي حمزة
وغريه من م�شعوذين دجالني ،وق�س على
ذلك يف كل جوانب احلياة.
باخت�صار ..ازرع لتح�صد ،فبال زراعة ال
ح�صاد ولو اجتمع كل م�شعوذي الأر�ض،
واح��ت�رم عقلك �إن غ���اب اح��ت�رام هذه
املواقع.

الدستور «»3-2

كبري القوم يف جمل�س ال���وزراء يقول :ان امل�رشوع
احلريري ال يخالف احكام الد�ستور .انا وجميع رجال
القانون الد�ستوري نعلم ان كبري القوم يف جمل�س
الوزراء مل يقر�أ املادة رقم « »1من الد�ستور التي تن�ص
على ان «الكويت دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة تامة،
وال يجوز النزول عن �سيادتها او التخلي عن �أي جزء من
�أرا�ضيها» ،ومن هذا احلكم الد�ستوري يا كبري الوزراء
ال يغ�شك كبري امل�ست�شارين الذي له ر�أي مقبول عندك،
�أتعلم ما نتيجة اقليم احلرير ح�سب اطروحات جمل�س
التخطيط و�أعوانكم يف القطاع اخلا�ص؟
النتيجة احلتمية التي يهدف �إليها القطاع اخلا�ص هي،
انتقال ر�ؤو�س االموال من الكويت الفا�شلة �إداري ًا الى اقليم
احلرير الذي ال يخ�ضع للقوانني وال�سيادة الكويتية او
حكومة الكويت ،وال يخ�ضع ل�سلطة الق�ضاء الكويتي،
بل له قوانينه اخلا�صة ،فيكون ه��ذا الإقليم دولة
م�ستقلة عن حكم �آل �صباح ،يحكمها �أ�شخا�ص القطاع
اخلا�ص وتكون م�صارفها اعمدة لغ�سيل االموال والإقليم
حمط كل رذيلة ،ولي�س هذا فقط بل معقل للجا�سو�سية
واال�ستخبارات الدولية ومركزا النطالق امل�ؤامرات على
الدول العربية والإ�سالمية والأفريقية.
علما انه ال يوجد يف العامل دولة تقودها حكومة ر�شيدة
تقبل ان تقطع ج��زء ًا من ار�ضها وت�رشع له قوانني ال
تخ�ضع لقوانني الدولة وجتعل لهذا الإقليم �سيادة ال
تخ�ضع ل�سيادة الدولة ،وهذا امل�رشوع الذي تبنته
الكويت ،اي م�رشوع اقليم احلرير املقدم لها من القطاع
اخلا�ص ،لي�س �إال بغية حتطيم احكام الد�ستور ،عندئذ
تقول جمموعة القطاع اخلا�ص بعد نقل بنوكها لإقليم
احلرير امل�ستقل حذرناكم من افال�س الكويت وقد ح�صل
ب�سبب فراغ الدولة من امل�صارف البنكية ،وهذا هدف
القطاع اخلا�ص من هذا امل�رشوع اخلبيث.
لكن ال�شعب يعلم ان �أع�ضاء احلكومة �رشكاء للقطاع
اخلا�ص وامل�صالح م�شرتكة بني الطرفني.
لكن لي�س للحكومة اي �صالحيات د�ستورية او للحكام
ان يقطعوا اي ار�ض من جغرافية ار�ض الكويت لأي �سبب
لتحرمي الد�ستور ذلك على الكافة ،والراجح ان حكومة
الكويت ينبغي احلجر عليها لبيان اختاللها العقلي،
كون العقل ال�سليم ال يقبل من هذه احلكومة ان تتخلى
عن �سيادة الكويت على �إقليمها.
يا معايل النائب االول وزير الدفاع ،هل اطلعت او
اطلعك م�ست�شاروك على ن�ص املادة « »50من الد�ستور
«وال يجوز لأي �سلطة منها النزول عن كل او بع�ض
اخت�صا�صها املن�صو�ص عليه يف هذا الد�ستور» علم ًا
ملن ال يعلم بان االخت�صا�صات هي الت�رشيع والرقابة
والتنفيذ والأمن والق�ضاء الذي يطبق القانون ،وهذا
كله تتنازل عنه احلكومة الكويتية من اجل خاطر
القطاع اخلا�ص ال��ذي ياخذ وال يعطي ،هل يقبل
جمل�س االم��ة ان يتنازل عن اخت�صا�صه الت�رشيعي
ل�سلطة اقليم احلرير؟
ان مناق�شة جمل�س االمة م�رشوع اقليم احلرير هو من
حيث املبد�أ قبول بالتنازل عن اخت�صا�صه ل�صالح
�سلطة الإقليم ،واحلكومة اذ تتبنى امل�رشوع فانه �إعالن
منها بالتنازل عن كافة اخت�صا�صاتها ،بل جتاوز من
ال�سلطة التنفيذية على اخ�ص �صالحيات و�سلطات رئي�س
الدولة ب�إخراج الإقليم عن ب�سط �سلطان احلكم على اقليم
احلرير ،احلكومة تعدم �سلطات االمري املن�صو�ص عليها
باملواد  53 ،52 ،51من الد�ستور وتخالف �أحكامها
مبا يدل على انها حكومة غري واعية ملا تفعل وتقول.
�أ�ضف الى ذلك ان احلكومة مبا تطرحه ب�شان اقليم
احلرير املزعوم تدفع رئي�س الدولة بدون وعي منها
الى احلنث باليمني املن�صو�ص عليها باملادة «»60
من الد�ستور «اق�سم بالله العظيم ان احرتم الد�ستور
وقوانني الدولة ،واذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله
و�أم��وال��ه ،و�أ�صون ا�ستقالل الوطن و�سالمة �أرا�ضيه»
وال�شعب على يقني ان رئي�س الدولة لن يقبل بذلك مهما
بذلت احلكومة وجمل�س االمة والقطاع اخلا�ص من جهود
لتحقيق و�إجناح م�رشوع اقليم احلرير ،حفاظ ًا على الرب
بالق�سم ،واحرتام ًا للد�ستور ،و�صون ًا ال�ستقالل الوطن
و�سالمة �أرا�ضيه  .لله االمر من قبل ومن بعد ،اللهم َ�صل
و�سلم على حممد و�آل حممد.
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الحوكمة وعضوية مجالس اإلدارة «»2-1
بد�أت الكويت بتطبيق قانون احلوكمة
الذي حاول العديد من املتنفذين عرقلة
تطبيقه بكافة الو�سائل والأ�ساليب
ب�سبب تعار�ضه مع م�صاحلهم وبهدف
الت�سرتعلى الأخطاء االدارية والقانونية
التي كان ميار�سها و يرتكبها بع�ض
�أع�ضاء جمال�س ادارة هذه ال�رشكات
و�إدارت��ه��ا التنفيذية ،وكذلك تغطية
�سوء الإدارة والتنظيم لهذه ال�رشكات
التي تتعار�ض مع ال�شفافية والإف�صاح
عن املراكز والنتائج املالية لها.
�إن احلوكمة �أ�ضحت ��ضرورة ومل تعد
خ��ي��ارا حيث ّ يعترب ن��ظ��ام احلوكمة
يف �أي دول��ة مقيا�سا �أ�سا�سيا ل�صالح
و�شفافية وعدالة البيئة االقت�صادية
واال�ستثمارية.
وتنبع �أهميـة احلوكمـة يف تعزيز
الكفاءة االداري��ة وو�ضوح �إج��راءات
املتابعة والرقابة االدارية والتدقيق
امل���ايل واالداري ،وال��ت ��أك��ي��د على
تعزيز العدالة وال�شفافية واملعاملة
النزيهة واحل��د من مفهوم تعار�ض
امل�صالح.
وم��ن �أه��م مبادئ احلوكمة و�أهدافها
كذلك توثيق العالقة املتبادلة بني

جمال�س الإدارة وامل�ساهمني و�أ�صحاب
امل�صالح.
وقد جاء قانون احلكومة وتطبيقاته
ليق�ضي على احتكار واقت�صار ع�ضوية
جمال�س االدارة يف هذه ال�رشكات على
�أفراد عائلة واحدة ،باال�ضافة �إلى ف�صل
االدارة التنفيذية عن االدارة العليا
وحتديد االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات
ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا كذلك تقييم دور
ومهام املدققني الداخلني واخلارجني
والت�أكد من �سالمة و�شفافية تقارير
املدققني ودقتها من خالل �إيجاد ادارة
للمخاطر للحد من الت�أثري ال�سلبي
للتقلبات االقت�صادية واملالية على �أداء
هذه ال�رشكات واملحافظة على حقوق
امل�ساهمني وحمايتها.
ومن �أه��م القواعد التي تقوم عليها
احلوكمة ايجاد هيكل اداري تنظيمي
�سليم واختيار اال�شخا�ص امل�ؤهلني
م��ن ذوي الكفاءة لع�ضوية جمل�س
االدارة واالدارة التنفيذية وحتديد
املهام وامل�س�ؤوليات ب�شكل وا�ضح
و�إي��ج��اد �أنظمة تدقيق �سليم ت�ضمن
�شفافية املعلومات والتقارير املالية
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ال عذر اآلن للمجلس والحكومة في اإلصالح
مرت الكويت بكثري من العالقات االيجابية وال�سلبية بني
املجل�سني ،وكانت هذه العالقات متهمة بتعطيل اال�صالح
وت�أخر البلد يف كثري من اجلوانب التعليمية وال�صحية
واخلدمية ،وكان هذا العذر امل�ستمر ،ما دفع الدولة الى
ا�ستعمال الدفع باملحا�ص�صات لك�سب الكتل وامل�ستقلني
لتعينها على ك�سب الأقلية يف املجل�س ،وهذه ال�سيا�سة
يف �أوق��ات تنجح جزئي ًا ويف بع�ض الأوق��ات تف�شل وحتل
املجال�س .لذلك مير البلد بالإحباط وتتوقف برامج
اال�صالح ال�شامل وهذا قدر املواطن الكويتي يف وقوعه يف
هذه الدائرة ال�رش�سة غري املنتجة ،و�صار البلد يعتمد على
امل�سكنات املالية من زيادة الرواتب وارتفاع املكاف�آت
والعالوات والكوادر غري املربرة وتوزيع الق�سائم الزراعية
وال�صناعية واحليوانية ،هذه كلها م�سكنات مالية غري
اقت�صادية وال تخدم التنمية والتعليم وال�صحة واخلدمات
العامة ،بل ت�ساعد على ال�سكوت عنها يف حالة املطالبة
بها ،لذلك فبعد نتائج اال�ستجوابات الأخ�يرة يف جمل�س
الأمة ل�سمو رئي�س جمل�س الوزراء وبع�ض ال��وزراء ،نرى
انهم على وف��اق وات��ف��اق والثقة من جمل�س الأم��ة بهذه
احلكومة ،ما يخلق فر�صة تاريخية حقيقية ان كانوا
�صادقني يف العمل مع ًا لدفع البلد ال��ى تطلعات �سمو
�أمري البالد يف ان تكون الكويت مركز ًا مالي ًا وجتاري ًا يف
املنطقة ،وهذا يحتاج الى جهد وعمل للمجل�سني لتحقيق
�أمنية �سمو �أمري البالد من خالل الآتي� :أو ًال :تعديل كثري من
القوانني احلالية والتي �سلقت يف املا�ضي بطريقة معقدة
وغري قابلة للتطبيق �أو انحرافها عن طريق ت�أ�سي�سها وكلها

حــيـاة

قوانني مهمة مثل  ،B.O.Tوقانون هيئة ا�سواق املال
وقانون املنطقة احلرة وقانون ال�رشكات ،فتعديل هذه
القوانني وجعلها تتما�شى مع القوانني الدولية لت�شجيع
امل�ستثمر املحلي والأجنبي والتقييم الدويل امل�ستقبلي
للبلد من الهيئات العاملية التي تقيم الكويت بالن�سبة
للدول املجاورة .ثانيا :و�ضع قوانني جديدة ت�ضع البلد يف
طريق التنمية احلقيقية عن طريق التخ�صي�ص احلقيقي يف
�إ�رشاك القطاع اخلا�ص بامللكية والإدارة عن طريق اال�ستثمار
يف امل�شاريع املوجودة باال�شرتاك باخلربات الأجنبية لنقل
التكنولوجيا يف فتح البلد اقت�صادي ًا و�إداري ًا وتقليل قوانني
االحتكار وح�سب املادة الد�ستورية  153وتطبيق م�رشوع
التنمية بعد االنتهاء من تخ�صي�ص القطاعات اخلدمية من
كهرباء و�صحة وتعليم وحتميل القطاع اخلا�ص م�س�ؤولية
امل�شاركة الوطنية الفعالة يف التنمية احلقيقية ورفع
العبء عن احلكومة و�إدارتها غري القادرة على ادارة التنمية
امل�ستقبلية .ثالثاً :ايجاد بدائل م�ستقبلية م�ساعدة لدخل
الدولة املعتمد على النفط لأجل حتقيق الدولة املدنية
امل�ستمرة امل�ستدامة وامل�ستقرة مالي ًا و�سيا�سياً .رابعاً:
ايجاد مرجعيات قانونية واقت�صادية لإدارة وت�سهيل عمليات
التنمية مدعومة بفعاليات �شبابية حمرتفة ت�ؤمن بتنمية هذا
البلد بكل �شفافية و�إخال�ص.
�أن م�س�ؤولية املجل�سني ،وبعد االتفاق والتناغم الأخري،
كبرية ولي�س هناك عذر لأي منهما لأي �إخفاق وهي الفر�صة
الأخرية لإحياء �آمال �سمو �أمري البالد وهذا ال�شعب الطيب.
والله امل�ستعان.

األزمة االقتصادية والمواطن «»2-1
يف �أي �أزمة اقت�صادية تواجهها �أي حكومة
تعيد ترتيب �سيا�ستها املالية ،وتبد�أ
من ف��وق �أوال اجلهاز احلكومي وال���وزراء
وامل��ي��زان��ي��ات وال����صرف احلكومي،لكن
عندنا يكون احلديث وعلى وجه اخل�صو�ص
على الأف��راد والدعم احلكومي للمواطن .
ان ال�رضيبة نظام متكامل وتطبيقه يحتاج
�آلية متقدمة للعمل ب��ه ،يف املجتمعات
واحلكومات املتقدمة عندما تكون هناك
ازم��ات مالية تكون هناك �سيا�سات مالية
�رضورية ،ويكون هناك معيار و�أولويات
مالية �رضورية ،وتقوم بخف�ض امل�رصوفات
غري ال�رضورية وتكون البداية من �أعلى حيث
يتم تقلي�ص وخف�ض امل�رصوفات احلكومية
عن اع�ضاء احلكومة وامل�س�ؤولني بالبداية
ثم امليزانيات احلكومية واخلدمية ،ولي�س
التفكري بالبداية بتخفي�ض ال��دع��وم على
املواطنني واملقيمني عندنا يف اي �أزمة
مالية ون��زول �أ�سعار النفط حيث يخرج
احلديث عن طرح عدة حلول و�أولها تخفي�ض
الدعوم التي تقدمها احلكومة و�أنها تبذير
و��صرف غري منطقي،لكن يف �أغلب الدول

بالعامل تقوم مبراجعة ال�رصف احلكومي
وامليزانيات املهولة ،وعلى �سبيل املثال
منذ مدة اعلن رئي�س احلكومة التون�سية انه
ق��رر خف�ض روات��ب كل وزرائ���ه ،يف خطوة
رمزية تهدف �إلى تقلي�ص الإنفاق العام ،ويف
اليابان من مدة بعد اع�صار ت�سونامي خف�ض
رئي�س احلكومة اليابانية روات��ب الوزراء
�إلى الن�صف بعد الكارثة يف وقت مير فيه
البلد ب�أزمة اقت�صادية خانقة ،عندنا عندما
تكون هناك م�صاعب بامليزانية ونزول النفط
وانخفا�ض ا�سعار البرتول ،مل ن�سمع عن
تقلي�ص �أو خف�ض بع�ض خم�ص�صات الوزراء
�أو تق�شف يف امليزانيات باجلهات احلكومية
�أو �أخ��ذ �رضيبة �أو ر�سوم على ال�رشكات
والقطاع اخلا�ص ،ال يوجد �شيء مع الأ�سف
ال�شديد ،لكن عندما يتم احلديت عن زيادة
البنزين و�إلغاء الدعوم عن املواطنني،
تخرج بع�ض الأ�صوات وتطالب بفر�ض بع�ض
الر�سوم وزيادة الر�سوم �أو ال�رضيبة باملعنى
العلمي� ،أو احلديث عن تنويع م�صادر الدخل
وهو حديث ان�شائي فقط.
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