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 لم يعد سرا خافيا ان الشارع 
الشرائح  الكويتي من مختلف 
واالعمار بدأ يشعر بقلق بالغ 
وهّم متزايد جراء موجات الغالء 
الفاحش وتصاعد حدة االسعار 
الغالء  بشكل جنوني، فموجة 
وتصاعد االسعار يحتالن املرتبة 
االولـــى في اولويـــات املواطن 

والوافد في نفس الوقت، مما ولد هاجســـا مفزعا للجميع، 
حيث ان كل املؤشرات االقتصادية تشير بوضوح الى ارتفاع 
نســـبة التضخم في الكويت نتيجة التصاعد اجلنوني في 

اسعار املواد االستهالكية والغذائية واخلدمية وغيرها.
  ومن املالحظ في هذه االوقات العصيبة ان االرتفاع اجلنوني 
لالسعار ادى الى الكثير من االنعكاسات السلبية على االسر 
الكويتية وعلى العمالة الوافدة، فلقد الحظنا جميعا الزيادة 
الرهيبة في اسعار املواد الغذائية على وجه اخلصوص وهو 
ما يستوجب تدخل اجلهات الرقابية للحد من موجة الغالء، 
خاصة ان الشـــعب الكويتي به فئة ال يستهان بها من ذوي 

الدخل احملدود.
  ان ظاهرة غالء االسعار في ظل انخفاض الرواتب ادت الى 
عملية كساد في االعمال التجارية وفي الكثير من املنتجات 
غير الغذائية، كما ان معظم الوافدين املوجودين داخل الكويت 
رواتبهم ال تساعدهم على هذه املعيشة الغالية وكذلك لعدم 
مقدرتهم على دفع ايجارات الشقق الغالية جدا، وباتوا يفكرون 
في إرسال اسرهم واوالدهم الى بالدهم النهم ال يستطيعون 
مالحقة الزيادة الرهيبة في اسعار املواد الغذائية وايجارات 
الشـــقق التي تكلف اجلميع فوق طاقتـــه وبالطبع هذا قد 
يؤدي الى آثار وانعكاسات ســـلبية على املجتمع الكويتي 
والتي منها عدم مقدرة املواطن الكويتي على سداد القروض 

املســـتحقة عليه وهذا ادى الى 
التي تعالت بإسقاط  االصوات 
القـــروض لعدم مقدرة املواطن 
على السداد لضعف املرتب وعدم 
القروض  املرتب ســـداد  حتمل 

وغالء املعيشة.
  ان الغالء املستمر في اسعار 
املواد االستهالكية والغذائية قد 
يـــؤدي الى نتائج مدمرة خصوصا فـــي ظل االزمة العاملية 
وازمة البورصة واالقتصاد الذي اصبح مدمرا ال يقوى على 

النهوض ومواجهة االعباء احلالية.
  هذا الغالء نتيجة حتمية لصعوبة التحكم بأسعار السلع 
االستهالكية واملنتجات املختلفة وعدم وجود اجلهة الرقابية 
التي تراقب االسعار ومتنع التجار من ان يتحكموا في سعر 

السلع الغذائية او املنتجات االخرى.
  اذن فاحلل يكمن في تكاتف اجلميع وخصوصا السلطتني 
التنفيذية والتشريعية عن طريق تفعيل السلطة الرقابية للحد 
من ظاهرة الغالء في االسعار التي تأثر بها املواطن واملقيم 
على حد ســـواء من خالل اقرار قانون منع االحتكار والذي 
سيؤدي الى خلق منافسة بني التجار وبالتالي ينعكس ايجابيا 
على استقرار االسعار وتوافر املنتجات والسلع االستهالكية 
االمر الذي يؤدي الى استقرار االسعار وانخفاضها، وكذلك 
ضرورة دعم املنتجات الوطنية لتخفيض االسعار وزيادة 

الرواتب لكي تتناسب مع موجة الغالء.
  وفي النهاية البد من توعية املواطنني والوافدين بشراء 
املطلوب فقط واالشـــياء التي تلزمهم فقط دون االكثار من 
شـــراء السلع غير املطلوبة للحد من زيادة االسعار والعمل 

على استقرارها.
  alialrandi@hotmail.com 

 كعادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهللا يبرز للجميع حرصه البالغ على وحدة الصف ويؤكد 
امتعاضه من كل ممارســـة قد تهدم سور الوحدة الوطنية 
الذي يتمترس حوله دائما أهل الكويت. وهذا ما حاول سموه 
بيان أهميته للشعب الكويتي عندما استذكر معهم احملطات 
التاريخية التي جسدت تالحم ووحدة الصف، وكيف أن هذه 
الوحدة لم تأت من فراغ أو بشكل عابر، وإمنا أتت من خالل 
توافق وطني وتعايش سلمي، وأن هذه الوحدة مت تأكيدها 
عندما روى أبناء الوطن هذه األرض عبر دمائهم الزكية ومن 
خالل النهضة التي قامت على أكتاف أهلها. لقد كان خطاب 
صاحب السمو حفظه اهللا مبناسبة العشر األواخر من شهر 
رمضان املبارك عبارة عن توجيهات سامية ألبناء الشعب 
الكويتي من أجل نبذ الفرقة والتعصب وترك كل الصور التي 
باتت تشكل انعكاسا ملمارسات غريبة عن املشهد الكويتي، 
هذا املشهد الذي جتسد عبر صور وأمثلة للوحدة الوطنية 

سطرها أبناء الكويت في أحلك الظروف واحملن.
  ولقد كان أروع ما في خطاب صاحب السمو هو اختياره 
لآلية الشـــريفة التي بدأ بها، والتي أراد من خاللها تذكير 
أبناء الكويت بـــان الوحدة الوطنية إحدى أهم النعم التي 
أسبغها اهللا تعالى علينا، لذا كان ومازال لزاما على اجلميع 
أن يحافظوا على هذه النعمة اإللهية، كما أن سموه قد بني 
للجميع ما يقلقه ومـــا يؤمله حفظه اهللا، مما قرأه وتابعه 
وســـمعه من تصنيفات وتقســـيمات ألبناء الوطن وإثارة 
للنعرات الطائفية والقبلية، هذه التصنيفات التي أكد سموه 
أننـــا لم نعتد عليها ولم نكن نعرفها أو نقبل بها في وطن 
واحـــد ال يفرق بني أبنائه. كما أن نبرة احلزم والثبات في 
خطاب صاحب السمو كانت واضحة وهو يضع النقاط على 
احلروف، تلك النبرة التي كررها سموه في مناسبات سابقة 
وها هو يعيدها على أسماع كل من يريد بهذا الوطن سوءا 
أو تفرقة بني أبنائه، أو من يريد تعكيرا لصفو وأمن البلد 
واستقراره، لذلك كان سموه واضحا وحازما عندما قال إنه 
لن يســـمح لكائن من كان باملساس أو العبث في النسيج 
الوطني، وكان سموه دقيقا عندما شخص بنظرته الثاقبة 
املمارسات التي أدت إلى ما بات يشكل هاجسا وقلقا لديه، 
فقد كرر هذا احلديث عندما التقى في وقت سابق برؤساء 
حترير الصحف اليومية وها هو سموه يعيد ما يراه سببا 
رئيسا لهذه املمارسات املرفوضة، فقد كرر دعوته لوسائل 
اإلعالم ان تعمل من أجل أن حتفظ للحرية مساحتها املقبولة، 
وأن متـــارس دورها دون أن تكون أدوات ووســـائل لبث 
الفتنة والفوضى والشقاق والصراع بني فئات املجتمع. إن 
هذه النظرة الثاقبة لم تغفل ان العالم يعيش في ســـباق 
محمـــوم ألخذ زمام املبادرة في جميع املجاالت واألصعدة، 
وأنه يخشـــى ان نفقد اللحاق بهذا الركب عندما بني ان من 
أهم أسباب التخلف هو قلة العمل وكثرة اجلدل واستبدال 

التسامح باخلالف والفرقة.
  كان خطاب صاحب الســـمو حفظه اهللا واضحا وشفافا 
وال يحتـــاج إلى تأويل أو تفســـير، فهل تكفي اللبيب هذه 

اإلشارات؟ أم على قلوب أقفالها؟
  Abz٩٧٣@hotmail.com 

 الصـــدق واالمانة من صفات املتقـــني الذين ذكرهم اهللا 
ســـبحانه وتعالى في كتابه الكرمي وصديقك من صدقك ال 
من صدقك. قال تعالى: (والـــذي جاء بالصدق وصدق به 
أولئك هم املتقون ـ الزمر ٣٣). فقد دعانا اهللا عز وجل الى 
الصدق في كل ما نقول ونعمل وان نرشد بعضنا البعض 
الى الصدق وتصحيح كل االخطاء واالمانة في نقل احلقائق 
لآلخرين، فاخلدع البد ان تنجلي يوما ومن ثم ينفضح أمر 
من جلأ اليها وتكون عواقبه وخيمة في الدنيا واآلخرة. قال 
تعالى: (فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق اذ جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرينـ  الزمر ٣٢). ففي تعامالتنا 
اليومية يجب ان نكون صادقني مع أنفســـنا أوال ونراقب 
انفسنا ونتحرى الصدق واالمانة في كل افعالنا واقوالنا، 
حتى ال نكون كاملنافقني الذين اذا حتدثوا كذبوا. فالصدق 
يكون بالقول او العمل أو بالكتابة، فاملعلم في عمله يكون 
صادقا بنقل املعلومات الصحيحة الى الطلبة، والعالم ينقل 
معلوماته ألفراد املجتمع وال يخفي عليهم أيا من املعلومات 
التي يعرفها واخلاصة بأبحاثه، والطبيب يصرح للمريض 
أو ألهله بحقيقة مرضه وارشاده الى افضل طرق العالج. 
والكاتب الصحافي ينقل احلقائق في كتاباته ليطلع القراء 
عليها. ولكن من يحور احلقائق لتكون ملصلحته الشخصية 
ويكذب باحلقائق فقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى ان مثواه 
جهنم ويعاقب عقابا شديدا، فاالمانة تكون بالصدق وبنقل 
احلقائق واملعلومات لآلخرين. وبالصدق واالمانة نستطيع 
ان ننهض «بوطننا وكما قال صاحب السمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد حفظه اهللا في كلمته في العشـــر االواخر 
من رمضـــان ان وطننا بحاجة الى كل عمل دؤوب والعمل 
املخلص والقول الصادق وهو السبيل لتالحم املجتمع وبناء 
الوطن». لندعو الى الصدق واالمانة ونلتزم مبا شرعه ديننا 
االســـالمي ونحارب من يحاول حتوير احلقائق والتالعب 
بها والكذب على اآلخرين ملصلحته الشخصية حتى نحافظ 

على أمن وطننا واستقراره. 

 خطاب صاحب السمو
  نكهة خاصة بقلوبنا

 

 د.بدر نادر الخضري

 لمسات لمسات

 عدنان فالح الشمري

 د.هند الشومر

 النقاط على الحروف
 

 الصدق واألمانة
 

 إشراقة إشراقة

 ألم وأمل ألم وأمل

 
  تعــــود املواطنــــون والوافدون على 
سماع خطاب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، حفظه اهللا ورعاه، في العشــــر 
االواخر من شهر رمضان الكرمي من كل 
عام هجري، وهي ُسنة حميدة طيبة حيث 
يلتقي سمو االمير بأبناء شعبه عبر هذا 
اخلطاب السامي، ويتواصل معهم ويقدم 
لهم النصح والتوجيهات السامية، كما 
تعودنا ان نسمع في مثل هذه اخلطابات 
السامية الكثير من التفاؤل واحلث على 
التمســــك بالثوابت الدينية واالخالقية 
الوطنية وضرورة  والتمسك بالوحدة 
دعمها بالعمل واالجتهاد والعطاء، والتي 
كثيــــرا ما يدعو اليها صاحب الســــمو 
االميــــر ويؤكد عليها فال يكاد يخلو اي 
خطاب من خطابات سموه من الدعوة 
الى التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، والى احترام اجلميع ونبذ 
التصنيفات واملكونات التي تنطلق من 
اثارة التقســــيمات الطائفية والقبلية، 
ووضع مصلحــــة املواطنني والوافدين 
نصب اعينهــــم واالرتقاء بلغة احلوار 
واملناقشة ورص الصفوف واالخالص 
فــــي العمل مــــن اجل نهضــــة الكويت 

ورفعتها.
  كما تعودنــــا ان نلمس في خطابات 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
احترام سموه الكبير االعالمي وتوجيهاته 
املستمرة لتطوير هذا القطاع احليوي، 
فسموه يدرك متاما اهمية االعالم ودوره 
في ترسيخ تالحم املجتمع وتقوية اواصر 
احملبة والترابط وابراز القيم الفاضلة 
والنبيلة، لنصل جميعا يدا واحدة قادرة 
على بناء الوطن، ويدعو سموه دائما الى 
حسن استخدام االدوات االعالمية فيما 

ينفع الناس ويخدم املجتمع.
  ال شك ان خطاب العشر االواخر من 
رمضان الكرمي له وقع خاص في نفوس 
ابناء الكويت، فهو حديث مباشر صادق 
مــــن القلب الى القلب من الوالد البنائه 
وبناته واخوانه يحثهم فيه على كل ما 
من شــــأنه ان يرفع اسم الكويت عاليا 
ليأخــــذ املكانة املميــــزة واملتقدمة بني 
املواطنني  العالم، ويخدم مصالح  دول 
والوافدين ويحفظ حقوقهم بعد ان يؤدوا 

واجباتهم بصدق وامانة واخالص.
  فاكهــــة الكالم: قال صاحب الســــمو 
االمير الشيخ صباح االحمد في كلمته 
السامية في العشــــر االواخر من شهر 
رمضــــان املبارك عــــام ٢٠٠٩ «ان كثرة 
اجلدل وقلة العمل من اهم اسباب تخلف 
االمم، فاستبدلوا اجلدل بالعمل والتفرقة 

بالتكاتف واخلالف بالتسامح».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 علي الرندي

 الغالء

 من الديرة من الديرة

 هي ســـنة حميـــدة اعتاد 
عليها أهـــل الكويت كل عام، 
أن يستمعوا خلطاب والدهم 
وأميرهم في العشر األواخر من 
رمضان، والتي يضع من خاللها 
النقاط على احلروف  سموه 
ويرسخ بخطابه مبادئ الوحدة 

الوطنية وحسن املواطنة، وخلطاب صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه بهذه املناسبة 
الطيبة وقع خاص في نفوس أبناء الكويت، فقد أشـــار 
ســـموه إلى عظمة هذه األيام املباركة وقيمتها الروحية 
بالنسبة للمسلمني مبا حتمله من قيم التسامح واحملبة، 
ودعا أبناءه املواطنني إلى التحلي بهذه القيم مستنكرا بشدة 
ما آل إليه حال املجتمع من تشتت وفرقة وتصنيفات لم 
تعهدها الكويت ولم تعرفها منذ نشـــأتها، كما أكد سموه 
على التزام وسائل اإلعالم مبختلف أشكالها بقيم العمل 
الرزين مؤكدا حرصه على أجواء احلرية والدميوقراطية 
املتأصلة في هذا املجتمع، ومشيرا إلى أهمية التزام حدود 
احلرية وضوابطها، وألن حفظ أمن املجتمع ومتاســـكه 
ووحدته يتطلب احلزم، كان ســـموه حازما في ذلك حني 
قال «لن أسمح لكائن من كان ان يخرق الوحدة الوطنية 

وميزق نسيج املجتمع». 
  كما دعا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في 
خطابه السامي أبناءه املواطنني إلى حتمل مسؤولياتهم والتي 
أشار إليها كأولويات ينبغي على اجلميع االلتزام بها، فبدأ 
سموه بالقيم الدينية ثم التمسك بحسن اخللق والوحدة 
الوطنية واالبتعاد عن الفاحش من القول أو الفعل، كما 
أكد سموه ـ كعادته ـ على أهمية التزام اجلميع بالقانون 
وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، إذ ان ذلك من شـــأنه 
حفظ النظـــام وحقوق العباد، وتلك دعوة لم تغب يوما 
عن خطابات سموه فليتنا نلتزم بها جميعا لتنعم البالد 
باالستقرار والثبات، وتواصل مسيرة تقدمها وبنائها، متاما 
كما لم تغب قضية الوحدة الوطنية عن خطابات سموه 
أيضا ملا لها من أهمية كبيرة حيث كانت وستظل بإذن اهللا 
تعالى مصدر قوة هذا الشعب ومتاسكه، وهو ما يظهر جليا 
في إشارة سموه عندما استذكر «حريق عرس اجلهراء» 

وأملح إلى موقف أهل الكويت 
وتضامنهم بعضهم مع بعض 
كما هي عادتهم عند الشدائد، 
وفي هذا إشـــارة واضحة من 
صاحـــب الســـمو األمير إلى 
ضرورة أن تسود هذه الروح، 
روح احملبة والتضامن واإلخاء 
بني جميع أبناء الكويت دائما وليس فقط عند الشـــدائد، 
وهو ما نلمحه في حديث سموه عن سيرة اآلباء واألجداد 

بتوادهم وتعاضدهم. 
  ولم يغفل صاحب الســـمو األمير عـــن متغيرات هذا 
العالم الذي نعيش فيه، فأشار سموه إلى وباء إنفلونزا 
اخلنازير وخطورته، وأشاد بدور أجهزة الدولة ملواجهته، 
وشدد على ضرورة أخذ جميع االحتياطات الالزمة ملنع 
انتشاره ودعا اهللا العلي القدير أن يحفظ اجلميع ويرحم 
شهداء الكويت ويتغمدهم بواسع رحمته وأن مين على 
املصابني بالشفاء العاجل، وبكثير من األلم تطرق صاحب 
الســـمو األمير إلى حال اجلدل العقيم الذي سيطر على 
الكثيرين، وقال ان من أكبر أســـباب تخلف الدول كثرة 
اجلدل وقلة العمل، وهي إشارة واضحة ودعوة صريحة 
لتجاوز اخلالفات الهامشـــية التي عطلت مصالح البالد 
والعباد، نتلمس ذلك في دعوة سموه حني قال «استبدلوا 
اجلدل بالعمل، واخلالف بالتسامح» حتى نتمكن من بناء 
وطننا، وكعادة ســـموه في كل خطاب لم ينس ســـموه 
استذكار سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا رحمهما اهللا بواسع 
رحمته، كما دعا لسمو الشيخ سالم العلي بالشفاء العاجل 
والعـــودة إلى أرض الوطن ملواصلة عطائه للكويت، لقد 
حتدث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حديث 
األب ألبنائه، احلريص على مصلحتهم، وشّخص مواطن 
اخللل ودعا إلى جتنبها، ولو أننا التزمنا جميعا مبا في 
هذا اخلطاب الســـامي من توجيهات فسنضمن بإذن اهللا 
تعالى وحدتنا الوطنية وتضامننا االجتماعي إضافة إلى 
استكمال مسيرة بناء وطننا، فال أقل من أن يلتزم اجلميع 

بهذا احلديث األبوي الكبير.
  bodalal@hotmail.com 
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