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لم أستعجل التعليق مباشرة على كلمة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد، بل تركت لنفس���ي الوقت حتى أمتعن 
ف���ي أبعادها ومراميها، وفي ذات الوقت مراقبة أدائنا كمواطنني 
ومس���ؤولني ألعرف إن كان البعض منا قال »س���معا وطاعة« 
بدافع من ضميره الوطني الذي خاطبه مباشرة صاحب السمو، 
وقالها البعض اآلخر لرفع العتب ومن باب »تس���جيل املوقف« 
ليمضي بعدها في نكث كل ما أوصانا به س���موه من ممارسات 
وسلوكيات وتصرفات لصون الدميوقراطية واحلفاظ على الوحدة 
الوطنية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدس���تور، 
وأتت جلسة مجلس األمة األخيرة لتكشف كم أن املسافة شاسعة 
بني مقاصد صاحب الس���مو وأولئك املصرين على اخلروج عن 
الضوابط األخالقية واملمارسات الدميوقراطية لدفع ولي األمر 
إلى اتخاذ القرار الصعب الذي طاملا متنى � واليزال � أال يتخذه، 
إال أن الدفاع عن مكاسب املواطنني وحقهم باالستقرار والتنمية 
في احلاضر واملستقبل حتى نوصل األمانة لألجيال القادمة كما 
أوصلها لنا اآلباء واألجداد، وطنا نتباهى باالنتماء إليه وننعم 
مب���ا أغدق به علينا من خيرات مادية ومعنوية ووفر لنا كرامة 
العي���ش اآلمن املطمئن على يومنا وغدنا قد يدفعه إلى ذلك ألن 

مصلحة الكويت فوق كل مصلحة. 
فس���مو األمير حدد في خطابه الس���امي مكامن اخلطر على 
التجربة الدميوقراطية فذلك ألن سموه يعرف أن ما يجري حتت 
قبة البرملان من تشنج في اخلطاب وإصرار على تأزمي العالقة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية هو الباب الذي قد تأتينا 
من���ه الرياح العاصفة التي قد تؤدي إل���ى اللجوء إلى ما يعيد 

األمور إلى نصابها.
وسمو األمير حني يؤكد احلفاظ على الدستور وااللتزام بأحكامه 
والعمل وفق نصوصه وروحه، فإن س���موه يدعو اجلميع إلى 
التمسك بهذا العهد الذي توافق عليه الكويتيون حكاما ومواطنني 
منذ فجر االستقالل ليكون املرشد والدليل الذي يحدد احلقوق 
والواجبات، وجتارب السنوات األخيرة كشفت أولئك الذي يخرقون 
كل القوانني ويتجاوزون كل مبادئ الدستور عندما يتعلق األمر 
مبصاحلهم اخلاص���ة، وعلينا أال نصدقهم عندما يزايدون على 

اآلخرين وينصبون أنفسهم مدافعني عن الدستور.
وسمو األمير عندما يحذر من املس بالوحدة الوطنية ويدعو 
إلى العمل على متتني النسيج الوطني بني كل مكونات املجتمع 
الكويتي، فإنه يدعو أولئك الذي يس���تغلون املنابر واملنتديات 
ووس���ائل اإلعالم لتجاوز حرية ال���رأي والتعبير، حتى أصبح 
التهديد والوعيد والتش���كيك وإثارة النعرات وتبادل االتهامات 
لغة التخاطب املتبادلة وهذه اللغ���ة علمنا التاريخ والتجارب 
القريبة والبعيدة أنها بداية النهاية ألسس الوحدة الوطنية ألي 

شعب وأمة، وبداية االنفكاك والتحلل.
لذلك نحن اليوم وغدا وكل يوم بحاجة لالس���تماع إلى كلمة 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحم���د للتمعن في كل 
عبارة وردت فيها، وبذل اجلهد لاللتزام مبضمونها لتكون دليلنا 
للمستقبل ونحن نعمل على صيانة وحدتنا الوطنية حتى نبلغ 

في ظل قيادته الرشيدة شاطئ األمان.
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بعد حملة املطالبة بإسقاط القروض التي شغلت الشارع 
الكويتي وقس����مته بني مؤيد ومع����ارض، تطل علينا هذه 
األيام حملة تطالب بإسقاط فوائد القروض، وأخرى تتعلق 
بتجنيس البدون، حيث تع����اود الكرة مرة أخرى بعد ان 
هدأت وانطفأت نارها، لألس����ف فإن ما مييز هذه احلمالت 
أنها تخضع حلساب الربح واخلسارة الشعبية من وجهة 
النظر البرملانية، فتراها تشتد مع ارتفاع الضغط الشعبي 
وتخف م����ع انخفاضه دون ادنى مراعاة للمصلحة العامة 
التي تتمثل في حفظ كيان البل����د من الضياع واحملافظة 

على امواله.
لقد حلت بدول العالم العام املنصرم كارثة اقتصادية عاملية 
ادت الى افالس الكثير من املؤسسات املالية وشريحة كبيرة من 
األفراد ومع ذلك لم تعمد برملانات تلك الدول الى ارهاق ميزانيتها 
واملطالبة بإسقاط القروض او الفوائد عن مواطنيها، بل راحت 
تطبق اس���تراتيجيات محددة للتخفيف من تبعات تلك األزمة 
بطريقة تدعم اقتصادياتها وال تتس���بب في إضعافه، فمنذ ايام 
افشل برملان األرجنتني محاولة رئيسها سحب مبالغ من االحتياطي 
العام لتسديد ديون الدولة اخلارجية حفاظا على سالمة اقتصاد 
بالده، كما قام الرئيس األيسلندي بطلب استفتاء شعبي ملعرفة 
مدى تقبل ش���عبه بدفع الديون املستحقة عليها لبريطانيا في 
الوقت الذي تعاني فيه بالده من مشاكل مالية جمة حرصا منه 
على حماية اقتصاد بالده ودون اي اعتبار ملا يس���ببه ذلك من 
تدهور العالقات بني بلديهما، ولم تعالج تلك البرملانات مسألة 
التجنيس بطريقة انفعالي���ة وذات دوافع انتخابية بعيدة عن 
املنطق واحلكمة واالجراءات الصحيحة ألن اجلنس���ية ال متنح 
اال ملن يستحقها وفق شروط ومعايير حتددها مصلحة الوطن 

واملواطن وليس مصلحة عضو البرملان.
ويالحظ في السلوك البرملاني اليوم دخول عامل مؤثر جديد 
في توجيهه وهو الطرح الطائفي البغيض الذي ال يترك شاردة 
وال واردة ف���ي الكويت او في زاوية نائية من زوايا املعمورة إال 
وطرقها ليدغدغ بها عواطف ناخبيه ويضمن بها كرسيه البرملاني 
وفي نفس الوقت يتخفى وراء ادعائه بأنه حريص على سالمة 

الوحدة الوطنية.
يشعر املرء وهو يراقب تدافع غالبية اعضاء البرملان في طرح 
مث���ل هذه القضايا اجلانبية مع إغفال القضايا املصيرية والتي 
تأتي على رأسها تنمية البلد والنهوض به في شتى امليادين بأن 

البلد يعيش فراغا برملانيا رغم عقد جلساته.
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واكتشفت سحر المغرب

علي الرندي

من الديرة

بعد عودت���ي من رحلة إل���ى اململكة املغربية 
الش���قيقة وبعد أن قضيت فيها عدة أيام ممتعة، 
اعتبرها من أفضل االماكن التي قمت بزيارتها ومن 
أجمل البالد التي زرتها، فقد س���معت كثيرا من 
قبل عن جمال الطبيعة واجلو البديع في املغرب، 
لكنني اكتشفت ذلك بنفسي أثناء الزيارة ورأيت 
سحر الطبيعة املغربية وجمالها واملناظر الرائعة 

التي جتعلك في عالم من األحالم.
اململكة املغربية غنية باألماكن السياحية اخلالبة 
الت���ي جعلت منها قبلة للس���ائحني من مختلف 
دول العال���م، وخصوصا منطقة إيثران اجلبلية 
الرائعة التي يكثر فيها تساقط الثلوج والغنية 
مبناظر طبيعية غاي���ة في اجلمال جتعلك حتن 
إلى زيارتها مرات عديدة لكي تس���تمتع مبا فيها 
من أماكن خالبة جميلة، ونظرا لقرب هذه املنطقة 
من أوروبا وخصوصا اسبانيا فإنها تتمتع مبناخ 
 رائع تستطيع االستمتاع به صيفا وشتاء فاملسافة
بينه���ا وب���ني اس���بانيا تأخ���ذ قرابة الس���اعة 

بالسيارة.
ومما أثار إعجابي أيضا شوارع اململكة املغربية 
املنظمة والنظيفة والتطور الواضح وامللحوظ في 
البنية التحتية واملش���اريع الضخمة التي توجد 
فيها اآلن مثل املوالت الكبيرة املنتشرة بها، لذلك 
جند أن كثيرا من االستثمارات اخلليجية اجتهت 
الى اململكة املغربية ملا فيها من تطور ورخاء في 

السوق االقتصادي املغربي.
وأكثر ما أثار دهشتي هو ما وجدته في املغرب 
من احترام للعادات والتقاليد فهو ليس بالشعب 
املنفت���ح انفتاحا تاما على املجتم���ع األوروبي، 
فالبعض في البالد اخلليجية وخصوصا النساء 
اخلليجيات يتصورون ان املجتمع املغربي تكثر 
فيه الع���ادات األوروبية، ولكنن���ي أؤكد أن هذا 
املفهوم غير صحيح وخاطئ باملرة ألنني وجدت 
هذا الشعب متمسكا بالعادات والتقاليد العربية 
األصلية فهو مجتمع إسالمي يتمسك بكل ما هو 

موجود بالدين اإلسالمي.
وألن كل بلد فيه السيئ واجليد والقبيح واجلميل 
والعادات احلسنة والسلوكيات السيئة فإننا ال 
نستطيع تعميم بعض السلوكيات السيئة على 
املجتم���ع املغربي، بل على العكس ما وجدته من 
هذا الش���عب من كرم الضيافة وحس���ن األخالق 
وحس���ن املعاملة واحلب والود واالحترام هو ما 
جعلني أكتب هذا املقال، فعندما تتجول في اململكة 
املغربية ويعرف الناس هناك أنك من الكويت ال 
جتد س���وى الترحاب واالحترام واحلب مما يدل 
على مدى العالقة القوية واألصالة العريقة التي 

تربط بني الشعبني.
 وه���ذا هو الس���حر احلقيقي الذي اكتش���فته

ف���ي اململكة املغربي���ة الش���قيقة، فيالروعة هذا 
البلد!

alialrandi@hotmail.com

يخيل إلي أن الذين ال 
يرغبون في إسقاط فوائد 
القروض ي���رون أن هذه 
الفوائد تعدت حاجز املائة 
مليار دوالر وأن الكويت 
وبنوكها واس���تثماراتها 
وعوائد ص���ادرات النفط 
لن تستطيع تغطية قيمة 

هذه الفوائد الكارثية علما بأن الكويت تعتبر من 
أغنى دول العالم ولديها صندوق للتنمية العاملية 
وهذا الصندوق يصول ويجول في جميع أنحاء 
العالم مباليني الدوالرات من باب أنه ميثل احدى 
القالع املتقدمة التي متثل أحد أجزاء اجلناح األمين 
للسياس���ة اخلارجية الكويتية ناهيك عن مئات 
املاليني التي قدمت لدعم بعض البنوك احمللية، وغير 
ذلك من اخلسائر املتكررة لالستثمارات اخلارجية 
الت���ي تقدر باملاليني وأم���وال كثيرة قدمت لدول 
وقفت فيما بعد ضد حترير الكويت وهذه احلقائق 
لم يتحدث عنها املعارضون إلسقاط الفوائد ولم 
يقولوا إن الكويت ستفلس ولم يطالبوا احلكومة 
قبل الغزو بأموال احتياطي األجيال القادمة التي 

انحدرت من »350 مليار 
دوالر« إلى »60 مليار 

دوالر« بعد الغزو.
أما املواطن فتحول 
بني عشية وضحاها إلى 
رهينة لقروض البنوك 
التي أبرزت أنيابها على 
املواطنني بعد ضعف 
رقابة البنك املركزي عليها برفعها لنسبة االقتراض 
إلى 80 ضعف الراتب، إنه تناقض واضح واحلكومة 
شريكة ومن املعقول أن تسقط الفوائد وخصوصا 

في ظل الفائض احلالي للميزانية.
ومن يدع���ي أن هناك خطرا عل���ى املال العام 
فليس���ترح من هذا الهم املزع���وم وليصوت مع 
إس���قاط فوائد القروض ذلك ألن هذه الفوائد ال 
يعادل وزنها س���وى وزن ريشة في حمل جمل، 

تلك هي احلقيقة التي يجب أن نسلم بها.
أم���ا غير ذل���ك فلنتركه خل���ف ظهورنا ألنه 
 ال ميكنن���ا تفس���يره س���وى باحلس���د ال���ذي
يتجس���د لنا بكل أطيافه من خالل هذه املشكلة 

املزعومة.. )مشكلة القروض وفوائدها(.

كان يجلس إلى جانبها 
الس���يارة،  وهي تق���ود 
يحدثها فال ترد، يالطفها 
فتتجاهل���ه، وبينما هما 
كذلك طوال الطريق توقفت 
في محطة البنزين لتمأل 
خزان الوقود، فنزلت من 
السيارة بنفس���ها، ألنها 

لم تش���أ أن تطلب منه القيام بذلك وهي غاضبة 
منه، فن���زل هو اآلخر ودخل إلى املتجر املالصق 
للمحطة ليبتاع علبة من الشوكوالتة التي حتبها، 
لعلها ترضى عنه، وف���ي املتجر انتبه إلى عدد 
م���ن باقات الزهور الصف���راء الزاهية، مصفوفة 
بتنسيق شديد داخل حاوية بجانب رف احللويات، 
فانتقى واحدة، وذهب لدفع ثمن مشترياته، وعندما 
مد يده للمحاس���ب بالنقود الحظ علبة صغيرة 
بجانبه حتوي عددا من العناكب البالس���تيكية 
 الصغيرة، فأخذ واحدة منها وضمها ملش���ترياته

ليمازحها بهذه اخلدعة، ويرس���م االبتسامة على 
شفتيها.

وقبل أن يخرج م���ن املتجر، نظر من الزجاج 
فالحظ أنها انتهت من ملء اخلزان وذهبت لتدفع 
ثمن الوقود، فخرج مسرعا إلى السيارة، ليقوم 
بفرش الزهور أمام املقود على »التابلوه« ويخفي 
العنكبوت بداخل مظلة السائق الواقية من الشمس، 
وعندما ركبت الس���يارة لم تلق باال للزهور، بل 
أبعدتها م���ن أمامها لتبني له أنها مازالت غاضبة 
منه، وكذلك حتى ال يتشتت ذهنها بالنظر إليها 

أثناء القيادة.
أدارت محرك الس���يارة وانطلقت خارجة من 
احملطة، وبعد برهة، أخرج من العلبة قطعة من 
الشوكوالتة ووضعها أمامها، فنظرت إليها لثانية 
قبل أن تخطفها بسرعة وتلتهمها، ثم أخرج واحدة 
أخرى، فمدت يدها والتقطتها، ثم ابتسمت وهي 
تضعها في فمها، ثم قالت له: يا لك من ماكر إنك 
تعرف أنني ال أستطيع مقاومة الشوكوالتة، فناولها 
قطعة ثالثة وهو يضحك فضحكت، ثم رفعت يدها 

لتنزل املظلة بعد أن أزعجها شعاع الشمس.
وفجأة سقطت العنكبوت الصغيرة في حضنها، 

بف���زع  فصرخ���ت 
عجل���ة  واضطرب���ت 
القيادة بني يديها، وكادت 
تصطدم بالسيارة القادمة 
باجتاهها، فتوقفت على 
جانب الطريق، وفتحت 
السيارة وخرجت  باب 
لتنفض مالبسها وهي 

تصرخ بحالة هستيرية.
حاول أن يهدئها وهو يضحك قائال: هذه خدعة 
لقد كنت أمزح، واستمرت واقفة أمام الباب وهي 
في حالة ذهول وفزع، ثم قال لها وهو يلقي عليها 
العنكبوت بسرعة: انظري إنها خدعة، فصرخت 
مرة أخرى وقفزت مبتعدة عن الباب، وأتت سيارة 
مس���رعة فصدمتها بقوة لتطي���ر إلى األمام عدة 
أمتار، قبل أن تسقط على األرض مضرجة بدمائها، 
فانكمش هو وجتمد في مكانه لعدة دقائق من هول 
الصدمة، في الوقت الذي ترجل فيه السائق اآلخر 
من سيارته، ووقف مندهشا أمام جسدها امللقى 

على األرض، قبل أن يتصل بهاتف الطوارئ.
جتمع املارة، ووصلت سيارتا الشرطة واإلسعاف، 
ثم دنا منها بعد أن كان يقف مع رجل الش���رطة، 
وانحن���ى أمامها ليجلس عل���ى ركبتيه، واقترب 
بجسده أكثر لينظر إليها، في الوقت الذي وضع 
فيه املسعف قناع األكسجني على وجهها، واستعد 
ليحقنها بجرعة مسكنة وفي نفس اللحظة رأى 
املسعف العنكبوت على األرض، فقام من مكانه 
فزعا متراجعا إلى الوراء، ودون أن ينتبه غرس 
احلقنة بطريق اخلطأ في عني ذلك الشاب، وبعد أن 

كانت هناك حادثة واحدة حتولت إلى حادثتني.
وختاما: فإن األحداث الس���ابقة التي وصفتها 
باختصار، كانت فيلما قصيرا، وصلني عبر البريد 
اإللكتروني، وحمل في نهايته رس���الة للمشاهد 
تقول: إن القصة تبدأ دائما مبقلب ومزاح، لتنتهي 

بإحلاق ضرر باآلخرين.
 زاوي���ة أخيرة: قال اإلمام س���فيان بن عيينة 
رحمه اهلل:املزاح سنة، ولكن ملن يحسنه ويضعه 

في موضعه. 
dmadooh@yahoo.com

مفرح النومس العنزي

مشكلة فوائد القروض

جوهر الحديث

دالل عبدالرزاق مدوه

عندما يتحول المزاح
 إلى شيء آخر

زوايا كلمة


