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االلتفاف حول القيادة السياسية

تعيرنا أنا قليل عديدنا
فقلت لها إن الكرام قليل

ال�شك �أن الكرام قليل يف كل زمان وخا�صة يف زمننا
هذا ،قلما جتد كرميا �أريحيا ،و�صاحب هذا البيت
يقول �إن �صاحبته تعريه بقلة عدد قومه ،ولي�س
يف القلة عيب وال عار فالله �سبحانه وتعالى يقول
يف الآية  249من �سورة البقرة « :فلما ف�صل طالوت
باجلنود قال �إن الله مبتليكم بنهر فمن �رشب منه
فلي�س مني ومن مل يطعمه ف�إنه مني �إال من اغرتف
غرفة بيده ف�رشبوا منه �إال قليال منهم فلما جاوزه هو
والذين �آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم بجالوت
وجنوده قال الذين يظنون �أنهم مالقو الله «كم
من فئة قليلة غلبت فئة كثرية ب�إذن الله والله مع
ال�صابرين» �أما بيت ال�شعر فهو �ضمن ق�صيدة تعد
من روائع ال�شعر العربي يقولها ال�سمو�أل بن عادياء
وفيها يقول:
�إذا املرء مل يدن�س من الل�ؤم عر�ضه
فكل رداء يرتديه جميل
و�إن هو مل يحمل على النف�س �ضيمها
فلي�س الى ح�سن الثناء �سبيال
�إذا املرء �أعيته املروءة يافعا
فمطلبها كهال عليه ثقيل
تعرينا �أنا قليل عديدنا
فقلت لها �إن الكرام قليل
وما �رضنا �أنا قليل وجارنا
عزيز وجار الأكرثين ذليل
ونحن �أنا�س النرى القتل �سبة
�إذا ما ر�أته عامر و�سلول
يقرب حب املوت �آجالنا لنا
وتكرهه �آجالهم فتطول
وما مات منا �سيد حتف �أنفه
وال طل منا حيث كان قتيل
ت�سيل على حد ال�سيوف نفو�سنا
ولي�ست على غري ال�سيوف ت�سيل
وننكر �إن �شئنا على النا�س قولهم
وال ينكرون القول حني نقول
فنحن كماء املزن ما يف ن�صابنا
كهام وال فينا يعد بخيل
و�أ�سيافنا يف كل �رشق ومغرب
بها من قراع الدارعني فلول
وال�سمو�أل عربي يهودي وا�سمه :ال�سمو�أل بن غري�ض
بن عادياء الأزدي �صاحب ح�صن االبلق بتيماء واوفى
العرب ذمة وهو من �أهايل خيرب ذو بيان وعار�ضة
وبلغة ومن �أ�شهر �شعراء وقته ،جعله ابن �سالم يف
الطبقة الأول��ى من �شعراء يهود ،وال�سمو�أل ا�سم
معرب فالأ�صل � :شموئيل ،ف�شيم بالعربية ا�سم،
و�إيل  :الله ،مبعنى(�سماه الله) ذكر �أن احلارث بن
�أبي �شمر �أحاط بح�صنه وطلب منه ت�سليمه وديعة
ام��رئ القي�س الكندي التي تركها عنده ،فرف�ض
ذلك رف�ضا قاطعا ،وقال له  :هي �أمانة ،وبينما
احلارث يحاوط احل�صن عاد ابن لل�سمو�أل من رحلة
�صيد ف�أخذه وخري ال�سمو�أل بني قتل ابنه �أو ت�سليمه
ماتركه امر�ؤ القي�س عنده ،فابى وقال له  :ال �أخفر
ذمتي و�أخون �أمانتي ،فقتل احلارث ابنه وهو يرى
ذل��ك ،ثم مل احل��ارث وع��اد من حيث �أت��ى ،فكان
ال�سمو�أل بذلك �أوفى العرب ذمة ،وقال يف ذلك:
وفيت ب�أدرع الكندي �إين
�إذا ماخان �أقوام وفيت
و�أو�صى عاديا قدما ب�أن ال
تهدم يا�سم�ؤ�أل ما بنيت
بنى يل عاديا ح�صنا ح�صينا
وعينا كلما �شئت ا�ستقيت،،،وح�صن الأبلق �أو
ق�رص الأبلق يقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من
مدينة تيماء يف اململكة العربية ال�سعودية،
ويرجع بنا�ؤه الى عاديا اجلد الأول لل�سمو�أل،
ومازالت �آثار هذا احل�صن باقية الى اليوم ،اما
تيماء فتقع يف اجلزء ال�شمايل الغربي من جزيرة
ال��ع��رب ،بني املدينة امل��ن��ورة ومكة املكرمة
واحل�صن تابع لها ودمتم �ساملني.
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الأو���ض��اع االقت�صادية وال�سيا�سية
التي ت�شهدها املنطقة ح�سا�سة جد ًا
وتتطلب احلذر واالنتباه ملا يدور
من حولنا! فهناك حتركات دولية
و�إقليمية ت�شهدها املنطقة و�إذا مل
جتد احللول ال�سيا�سية فيما بني
الفرقاء ف���إن �آث��اره��ا االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية �ستكون
كبرية على اجلميع .وعليه ف�إن الأمر
يتطلب االنتباه وال��وع��ي واحل��ذر
و�أهمية تدعيم اجلبهة الداخلية
وتر�سيخ اللحمة الوطنية يف ظل هذه
الظروف واملتغريات املت�سارعة
ونبذ كافة �أ�شكال الفرقة والت�رشذم
الآن��ي��ة واالل��ت��ف��اف ح��ول القيادة

ال�سيا�سية.
وقد �أثبت ال�شعب الكويتي على مر
التاريخ واحل��وادث التي �شهدتها
امل��ن��ط��ق��ة �أن ال��ل��ح��م��ة الوطنية
الكويتية ع�صية على �أي اخرتاق و�أن
التالحم الوطني املتني مهما ا�شتدت
الظروف و�صعبت التحديات �سيبقى
ع�صي ًا على الأع���داء ولنا يف ذلك
�شاهد ودليل �أثناء الغزو العراقي
الغا�شم.
حفظ الله الكويت و�شعبها من كل
مكروه حتت قيادة �صاحب ال�سمو
�أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
و�سمو ويل عهده الأمني.
ودمتم �ساملني.

عزف منفرد

بسمة سعود

من هم المحتالون على أموال الدولة ؟
الكل ي�شاهد وي�سمع ويقر�أ الغ�ضب
ال�شعبي ب�ش�أن هدر �أم��وال الدولة
واالحتيال على �أم��وال الدولة منذ
�سنوات طويلة من �أ�صحاب نفوذ
بالبالد ,نذكر �أكرثها �ضجة على
�سبيل الأمثلة ال احل�رص �رسقة الناقالت
� ،صفقة الداو � ،صفقة �رشكة KGL
 ،الأوام���ر التغيريية على تنفيذ
م�رشوع جامعة ال�شدادية  ،الأوامر
التغيريية على تنفيذ م�رشوع مطار
الكويت اجلديد  ،الأوامر التغيريية
لتنفيذ م�رشوع �أ�ستاد جابر 37 ،
مليون دينار خطة التنمية حلكومة
� ، 2009صفقة ال��ي��وروف��اي�تر ،
�رسقة ماليني الت�أمينات � ،صندوق
امل�شاريع املتو�سطة و�أخريا ق�ضية
�ضيافة الداخلية  .لكن امل�شكلة
املوجودة يف املجتمع �أن «ال�شعب»
ال ي�ضع ا�صبع اتهامه على موظفي,
ال��دول��ة ال��ذي��ن يتقا�ضون روات��ب
ومكاف�آت وبدالت منذ بداية تعيينهم
ح��ت��ى ت��اري��خ ت��ق��اع��ده��م دون �أن
يقابله االلتزام يف احل�ضور والعمل
والإنتاجية مبختلف منا�صب الدولة
ومبختلف جهات العمل وعددهم ال
يقل عن  %50من موظفي الدولة ؟!
«ال�شعب» ال ي�ضع �إ�صبع اتهامه على
الذين احتالوا على �أموال احلكومة
عندما ا�ستولوا على �أم��وال القر�ض
الإ�سكاين ليحولوا هذه الأموال لغري
الغر�ض ال��ذي خ�ص�ص له القانون
الإ�سكاين ؟! «ال�شعب» ال ي�ضع �إ�صبع
اتهامه على الذين ح�صلوا باالحتيال
ع��ل��ى م��ه��ر امل��واط��ن��ة الكويتية

فراس الحمداني

ليخ�ص�صوه يف غري غر�ضه ؟! �أنظروا
جيدا �إلى �إجمايل مبلغ امليزانيات
التي هدرت من الدولة على رواتب
ومكاف�آت وبدالت وقرو�ض وخدمات
اجتماعية وعالجية ب�سبب احتيال
املواطنني ل�سنوات ؟! هل املحتالون
وال�سارقون هم فقط التجار ور�ؤ�ساء
جهات حكومية ؟ بالطبع ال وثقوا
متاما �أن هذا املوظف الذي يحتال
على �أم���وال ال��دول��ة عندما يقب�ض
روات��ب �أو قرو�ضا �أو م�ساعدات ال
ي�ستحقها �سي�أتي بنف�س فعلة �رساق
م�لاي�ين ال��دول��ة عندما مينح له
املن�صب  ،وامل�شكلة �أن هذا النوع
من االحتيال على �أموال الدولة يتم
الت�سامح معه والت�سرت عليه ب�سبب
الف�ساد والإهمال الإداري مل�س�ؤولني
اجلهات احلكومية دون �أن يقر �صاحبه
ب�أنه �سارق مثله مثل هارب ماليني
الت�أمينات وي�ستحق �إحالته �إلى
النيابة العامة لأن كليهما اكت�سبوا
�أمواال من الدولة بطرق االحتيال .
لكن امل�شكلة الأعظم �أن االحتيال على
�أم��وال الدولة فعل ي�أتي به ن�سبة
كبرية من املواطنني �إن �سنحت لهم
الفر�صة ونحن �أم��ام �أزم��ة �أخالقية
متف�شية يف املجتمع ي�شرتك بها
اجلميع وال بد من ردعها و�إيقافها
عند ح��ده��ا وذل���ك بحكومة تطبق
الإدارة احلازمة يف الرقابة والعقاب
وتطبق الإدارة العادلة يف املكافئة
والتقدير وجمل�س ي�ستخدم �أداوته
ال�سيا�سية بحرفية ولن يتحقق ذلك
�إال بحكومة جديدة وجمل�س جديد !

ولنعد الى �رشح بقية الأهزوجة الطفولية حيث
توقفنا كلمة بالغة �أي بلوغ ال�شدة واجلهد يف �أمر
ما ومن دون تفكري �س�أقول من وزارة الى وزارة
ومن جهة الى جهة يف لواهيب ال�صيف احلارقة
يقوم املراجعون بال�سعي بني �صفا الوزارات
وم��روة االدارات دون اجناز للمعامالت ما مل
يكونوا يعرفون فالنا �أو و�صى عليهم فلنتان
ولي�س كما �رشحها امل�ؤرخ الر�شيد حني قال قد
تكون قيلت للعد تبعا ل�سياقها بالغة بالغتني
إرم؟ بل هي تعني يف نظري
ُدر �أي واحد اثنان � ِ
و�رشحي دور ولف على الإدارات وخذها كعب
داير بينها يف جممع مثل جممع الوزارات الذي
يحوي �أغلب وزارات الدولة �أو بني ف�سيف�ساء
ال��وزارة احلكومية الواحدة املتناثرة �شمال
الكويت وجنوبها لت�ؤدي معاملة كان يفرت�ض
�أن ت�ؤديها مبكان واحد مثل �أي دولة لديها ر�ؤية
م�ستقبلية يف خطط امل�ستقبل العملية وما جاءت
كلمة ُدر والتي �أعتقد م�ؤرخنا العزيز بوجود
�شيء من التناغم يف �أ�صول املعاين ،حني
أدر تعني �شدة الدوران وتقال
�أردف بال�رشح �أن � ّ

أدرت املغزل» فهي فتلته فتال �شديدا
للمغزل «� ّ
فر�أيته ك�أنه واقف من �شدة دورانه وحتى تقال
لل�سهم َد ّر ال�سهم دار دورانا جيدا فك�أن اجلملة
بع ّد لل�شم�س قبل �أن ترمي �سهامها ولو
تنتهي َ
جمعت �رشح اجلملة مبا فهم وقبل من املعاين
التي �أ�سلفت وقد تعني غري ذلك يف �رشح العبد
لله فهي حكومة فا�صلة ال ترى لر�ؤيتها بادئة
وال لعملها م�صداقية ب�سبب بع�ض م�س�ؤوليها
غ�ير الأك��ف��اء اال م��ن رح��م رب��ي و�شهدنا بهم
خالل م�سريتنا ال�صحافية واليوم نعود لنقول
للحكومة ال نريد الألغاز يف عمل احلكومة حني
تعطى م�شاريع لأنا�س �رسقوها من �أ�صحابها
احلقيقيني وتركن يف االدراج م�شاريع حقيقية
ال ميلك �أ�صحابها وا�سطة وهم مبادرون فكل
ما نتمناه �أن تتعامل بع�ض اجلهات احلكومية
مبعاملة وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س ال حتتاج الى
�شخ�ص متخ�ص�ص يف فك االلغاز ملعرفة ما تريد
وما ال تريد فهل �سرنى الغزالة تعدل عملها
يف البزالة حتى حتقر�ص ومتقر�ص من يت�صيد
عليها الزاللة �أي الأخطاء والزلل؟

حمد عبداهلل
السريع

االعتداء على رجال الشرطة
تتكرر امل�أ�ساة اليومية والتي جتعلنا ن�شعر
باحلزن والأمل ونحن ن�سمع عن اعتداء البع�ض
علي رج��ال ال�رشطة �سواء من مواطنني �أو
وافدين وما يحزن القلب ان يقوم مواطن كويتي
كبري بالعمر او �صغري بالتطاول والتعدي علي
رجال ال�رشطة �ضابط ًا كان او ع�سكري ًا لأنه
يرف�ض حترير خمالفة بحقه ارتكبها.
احلوادث املتزايدة واملتكررة باالعتداء علي
رجال ال�رشطة م�ؤ�رش خطري يجب ان تت�صدي له
وزارة الداخلية من خالل حزمة من االجراءات
والقرارات وهي:
• امل�سارعة بتعديل الت�رشيعات لت�شديد عقوبة
التعدي على رجال ال�رشطة.
• ان�شاء ق�سم خا�ص بالإدارة العامة للتحقيقات
يعمل على مدار ال�ساعة للتحقيق يف ق�ضايا
التعدي على رجال ال�رشطة بدال من تواجدهم
باملخافر وانتظارهم لل�ساعات امام مكاتب
التحقيق حتى يتم تكييف الق�ضية من تعد
على رجل ال�رشطة الى تبادل بال�رضب ب�سبب
وا�سطة.
• �إلزام الع�سكري املعتدى عليه بعدم التنازل
عن الق�ضية لأي ظرف كان ومعاقبته بال�سجن
اذا ما تنازل الن االعتداء مت اثناء ارتدائه
املالب�س الع�سكرية وت�أدية واجبه املنوط به.
• تكليف حمام من قبل وزارة الداخلية ملتابعة
الق�ضية مع املطالبة باحلق املدين.
• ن�رش االح��ك��ام النهائية ال�صادرة ملن مت
ادانتهم باالعتداء علي رجال ال�رشطة ليكون
رادع للجميع.
وزارة الداخلية م�س�ؤولة عن حماية ابنائها
ال�ضباط واالف��راد ويجب ان ت��درك ان زيادة
جرائم االعتداء علي رجال ال�رشطة ي�أتي لعدم
وج��ود ثقافة امنية ل��دي الكثري من النا�س
وكذلك الوا�سطة القاتلة التي ت�سببت بتمادي
البع�ض من ال�شباب ومن كبار ال�سن على رجال
ال�رشطة.
الواليات املتحدة االمريكية اكرب بلد دميقراطي
يف العامل منح رجال ال�رشطة ال�سلطات الكثرية
حلفظ االمن وحلماية انف�سهم من اي اعتداء ومن
ي�شاهد املقاطع امل�رسبة عن االجراءات امل�شددة
لل�رشطة الأمريكية وكيفية التعامل مع من يتم
ايقافه يفكر �ألف مرة قبل ان يحاول االعتداء او
التطاول على رجل ال�رشطة االمريكي .
يحدثني �صديق يعمل �ضابط ًا معي بوزارة
الداخلية انه تلقى ات�صا ًال من ابنه يخربه ان
�رشطي مرور قام ب�إيقافه وينوي خمالفته
وهو معرت�ض وعلى و�شك امل�شاجرة معه .
زميلي ابلغ ابنه انه لو تعر�ض لرجل ال�رشطة
ف�إنه �سيح�رض ال��ى املوقع وي�ساعد رجل
االمن على تكبيله وو�ضعه بالدورية وحجزه
بنظارة امل���رور  .ه��ذا ال��رد ك��ان مفاجئ ًا
و�صادم ًا على االبن الذي كان يعتقد ان والده
ال�ضابط �سيقف معه بال�صواب واخلط�أ حتى
لو جتاوز على القانون  .الزميل ابلغني ان
ابنه منذ ذلك اليوم بات يحرتم رجل االمن
وال يعرت�ض على اي اجراء يقوم به وا�صبحت
لديه القناعة ان��ه اذا تعر�ض للظلم ف�إن
هناك جهات م�س�ؤولة بوزارة الداخلية حتقق
بال�شكوى وتن�صفه.
االدارة العامة للرقابة والتفتي�ش ابوابها
مفتوحة لتلقي اي �شكوى وتقوم بالتحقيق
بها وقد ا�صدرت العديد من العقوبات بحق
الع�سكريني املتجاوزين ل�صالحياتهم ،ولهذا
ف�إن املواطن او املقيم عليه واجب وهي احرتام
القوانني وعدم التعدي على رجال ال�رشطة واذا
ما �شعر ان هناك ظلم ًا من الع�سكري فالتوجه
الى االدارة العامة للرقابة والتفتي�ش وتقدمي
�شكوى اف�ضل من ان توجه له تهمة جنائية.
وال�سالم عليكم.

وجهة نظر

حامد السيف

Firashamdani57@yahoo.com
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لماذا ال نستفيد من فشل االقتصاد الفنزويلي؟
الكويت وفنزويال مت�شابهتان يف طريقة �إدارة اقت�صادهما
ومت�شابهتان يف انهما دولتان نفطيتان واعتمادهما يف
ايراداتهما على موارد النفط .وهما من الدول الرعوية
ا�ستهالكية ولي�ست دو ًال �إنتاجية واليوم وبعد ف�شل الدولة
الفنزويلية يف �إدارة اقت�صادها ودخلت يف عجز حقيقي
ي�صعب �إ�صالحه ،فكيف نحن ال نتعظ!! ونغري من فكرنا
االقت�صادي حتى ال نقع يف نف�س امل�صيدة الفنزويلية،
وذلك عن طريق اتباع فكر ونهج جديد ي�ؤدي الى العملية
االقت�صادية ب�أن تكون عملية انتاجية متكاملة ولي�س اتباع
طرق مزاجية يف اختيار حلول ترقيعية غري مدرو�سة لي�س
لها ت�أثري كبري على االقت�صاد بل ت�ؤدي �إلى نتائج خطرية
يف خلق مزيد من االختالالت االقت�صادية يف البلد.
لذلك ولكي نتجنب النتائج امل��دم��رة التي حلت يف
جمهورية فنزويال يجب ان ن�ضع خطة متكاملة لكل مكونات
االقت�صاد الكويتي يف حتويله من اقت�صاد ا�ستهالكي رعوي
�إلى اقت�صاد �إنتاجي ت�شغيلي عن طريق تخلي الدولة عن
تلك ال�سيا�سة يف �إدارتها واعطاء الفر�صة للقطاع اخلا�ص
ليتولى زمام حتمل امل�س�ؤولية للأمور االقت�صادية بطريقة
جدية عن طريق التخ�صي�ص املدرو�س املطبق يف جميع
ال��دول الناجحة يف العامل يف جعل الدولة فقط تدير

الأمور ال�سيادية والرقابية فقط والقطاع اخلا�ص الكويتي
والأجنبي وامل�شرتك يف متلك و�إدارة قطاعات التعليم
وال�صحة والكهرباء وجميع قطاعات اخلدمات وحتمل عبء
خمرجات التعليم امل�ستقبلية.
ام��ا ما هو حا�صل يف �إدارة ال��دول��ة املرتهلة ملعظم
القطاعات فهو الأم��ر اخلطري الذي �سي�ؤدي �إلى انهيار
االقت�صاد وي�صعب حل امل�شكلة يف امل�ستقبل ،لذلك ال تقا�س
الدول مبا متلكه من ثروات طبيعية بل مبا متلكه من �إدارة
ناجحة يف �إدارة اقت�صادها ،واكرب دليل على ذلك اليابان
و�سنغافورة وماليزيا وكوريا اجلنوبية هذه دول ال
متلك ثروات طبيعية بل متلك �إدارات جيدة حتب وطنها
وتخطط مل�ستقبله ،لذلك يجب ان ن�صحو حتى ال نقع
يف م�صيدة فنزويال التي تتطابق �سيا�ساتها االقت�صادية
مع �سيا�سة الكويت االقت�صادية يف �سوء �إدارة واتباع
النظام اال�ستهالكي الرعوي ولي�س النظام الإنتاجي
الت�شغيلي الذي يخلق الدولة املدنية امل�ستدامة .لذلك
نحن نريد تطبيق الفكر والنهج العلمي الذي ي�صحح من
و�ضعنا احلايل وي�ضعنا يف الطريق املطلوب لإنقاذ البلد
من املخاطر االقت�صادية املتوقعة ومن �أجل م�ستقبل هذا
البلد الطيب .والله امل�ستعان.

