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يب���دو أن احلكومة متأثرة بالفكر التس���وقي لدى الكويتيني، 
فالكويتي »غرامه.. املكاسر« وأكثر ما يكره الكويتي هو دخول محل 
مكتوب عليه »األسعار محددة«، ألنه ال مجال في مثل تلك احملالت 
للمفاصلة في الس���عر أو ما يعرف باللهجة العامية ب� »املكاسر«، 
فتجد الكويتي يعشق محالت الهنود واملهارة الذين يعتبرون سادة 
فن »املكاسر«، فالبائع ما أن يعرض سعر 10 دنانير لبضاعته حتى 
جتد الكويتي وقد ملعت عيناه متقدتني اس���تعدادا لدخول هوايته 
التسوقية األثيرة »املكاسر« قائال: »ال شدعوة.. خلها بدينار.. ما 
تسوى«، وهكذا يدخل في سجال مع البائع حتى يستقر معه على 
س���عر، واحلكومة »الكويتية 100%« ومن خالل تعاطيها مع ملف 
تعديالت قانوني املطبوعات واملرئي واملس���موع بينت وبالدليل 

القاطع انها تعشق »املكاسر« مع الشعب.
فقد أعلن���ت احلكومة عبر بالون اختباره���ا والذي أعتقد أنه 
س���رب عمدا عن أن عقوبة السجن س���تتراوح بني سنة وسنتني 
وأن الغرامات س���تتراوح بني 100 أل���ف و200 ألف دينار، غير أن 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل أعلن خالل اجتماعه برؤساء 
حترير الصحف أن احلكومة ألغت الس���جن و»خفضت« العقوبة 

املالية من 200 إلى 50 ألفا.
أليس هذا »مكاس���ر« كما نعرفه جيدا كش���عب كويتي يهوى 
ويعش���ق هذا السجال أثناء الشراء؟ هو كذلك، ولكن ما ال تعرفه 
احلكوم���ة صاحبة العرض »التخفيض���ي« وبعرضها للتنزيالت 
املذكورة أننا نرفض الش���راء بهذا السعر، فاحلرية في هذا البلد 
وكما تعلمنا وتربينا وعش���نا تأتي باملجان ومع صرخة الوالدة 
األولى وال يح���ق لها وال لغيرها أن تطرح ثمنا للحرية حتت أي 

مبرر كان وحتت أي ذريعة تسوقها.
ثم ما الداعي ملواد جزائية بعقوبات محددة في ظل وجود العقوبات 
ذاتها في قانون اجلزاء الكويتي؟ فاملساس بالذات اإللهية عقوبته 
ونصه واضحان في ذلك القانون، ونص عقوبة الس���ب والقذف 
موجود كجنحة في قانون اجلزاء، وكذلك تهمة التش���هير، األهم 
من هذا كله أن قانونكم كان ينقصه التكييف لبعض املستجدات 
ولم يك���ن ينقصه أبدا اختراع قانون جديد بكامل مواده، فقانون 
املطبوعات األصلي لم يكن ينقصه إال إضافة بضع فقرات، وبعض 
قانون اجلزاء كذلك كانت حتتاج فقط ل� »عصرنة« فقراته لتتواءم 
مع تكييف وس���ائل النش���ر اجلديدة من انترنت وغيرها، أما أن 
تخترعوا قانونا كامال فهنا أنتم تدخلون في دائرة التضييق على 
الشيء الوحيد املجاني املتبقي في البلد.. احلرية، وهذا هو هدفكم 

وال أرى هدفا لكم غير ذلك.
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قانون إس���قاط فوائد القروض املسمى من قبل البعض ب� 
»املسخ«، واملتهم ب� »الظلم«، واملعروف لدى البعض اآلخر ب� 
»الشعبي« نال أغلبية أصوات املجلس، بتأييده من 35 نائبا، 
منهم الصادق الذي ال نش���ك في إخالصه وتفانيه، بل ونسأل 
اهلل عز وجل أن يثيبه على جده واجتهاده، ومنهم املسّير الذي 

حتركه املكاسب االنتخابية فحسب.
أقول للنواب ال� 35 األفاض���ل، الذين تذرعوا عند تأييدهم 
للقانون بجوانب عديدة، منها اإلنسانية كإيسار املعسر الذي 
احتالت عليه البنوك، ومنها الشرعية كمحاربة الربا الذي عاث 
فس���ادا في العالم، وأخرى اقتصادية كتحريك عجلة السوق 
الراكدة، وأتس���اءل هل من مانع لتحقيق هذه املقاصد النبيلة 
واآلمال السامية عبر تقدميها مرة أخرى في مقترحات بقوانني 
عاقلة دون أن تشوه مبطالب مرفوضة، ال شرعية وال دستورية 

وال عقلية؟
إن كان ال� 35 نائبا الذين أيدوا القانون الحتوائه بندا يبطل 
الربا، ويلزم البنوك التقليدية بعدم إقراض املواطنني مستقبال 
إال باللوائح اإلسالمية املشروعة، فلماذا ال يطالبون مبثل هذا 
البند كمقترح مستقل خاصة بعد رفضه، لتالفي تكرار قضية 
القروض مستقبال، وسيجدون حتما من يؤيدهم، وسيصلون 

إلى أكثر من 40 صوتا على أقل األحوال.
وإن كان ال� 35 نائبا أيدوا القانون ألن الشعب يستاهل، وهو 
أولى باالستمتاع بخيرات البالد، واألزمة االقتصادية التي أدت 
إلى انهيار البورصة حتتاج إلى حترك جاد ينقذ السوق، إذن 
ملاذا لم يؤيدوا مقترح القرض العادل الذي قدمه اإلخوة األفاضل 
في مجلس 2008، وعلى رأس���هم مرزوق الغامن وعبداللطيف 
العميري، والذي مبوجبه مينح اجلميع بسواسية، قرضا حسنا 

مبقدار 10 آالف دينار.
وحتى ال نظلم فريقا على حس���اب آخر، أقول للنواب ال� 15 
الرافضني للقانون أو املمتنعني، وخاصة ذوي التوجه الليبرالي 
الذين فاجأوا اجلميع بحملهم راية الفتاوى الش���رعية في ذلك 
اليوم في سبيل رفض القانون، وأتساءل هل سيستمر حملكم 
لهذه الراية طوي���ال كما أمتنى ويتمنى جمي���ع ناخبيكم؟ أم 
سنسمع االسطوانة املخروقة القدمية بأن الكويت دولة مدنية 
ال إس���المية، واهلل أصدق القائلني يقول )ومن أحسن من اهلل 

حكما لقوم يوقنون(.
أخيرا، أقول ابتسم فأنت في الكويت بلد العجائب والواسطات، 
النائب مسلم البراك صرح خالل انتخابات 2006 بوجود رئيس 
قسم رفضت وس���اطاته ليعني مراقبا لثبوت عدم أهليته لهذا 
املنصب، ليفاجأ اجلميع بعد ذلك بتوزيره مرة وحدة، وقبل أيام 
صرح النائب د.وليد الطبطبائي بأن هناك رئيسة قسم حتولت 
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قانون القروض رفض.. 
ودواعيه مازالت مقبولة

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

)الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون 
أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم املهتدون 

� البقرة: 156 و157(.
رحل عن���ا الزميل واألخ 
وليد خالد املرزوق، رحمه اهلل 
وأسكنه فسيح جناته، ولم 
يكن فراقه صعبا على ذويه 
وأصدقائه فقط بل على أهل 
الكويت أيضا، فقد كان رحمه 

اهلل من خيرة شبابها.
كان وليد خالد املرزوق، 
رحمه اهلل، أخا مبعنى الكلمة 
لكل أقربائه وأصدقائه ومن 
يعرفه، كما كان شديد الكرم 
بل كان الكرم ذاته، في أصعب 
الش���دائد كانت االبتس���امة 
والتفاؤل ال يفارقانه أبدا، ما 
كان يجعلنا نرى مستقبلنا 
بنور األمل، تعلمنا منه الكثير 
ونحن صغ���ار وحينما كنا 
نتجم���ع حوله ال يتأخر في 
تقدمي النصيحة لنا، لذا فإنني 
اليوم ال أمل���ك إال الدعاء له 
بأن يسكنه اهلل أعلى منازل 
اجلنة، ويلهمنا جميعا الصبر 

على فراقه.
الصعاب في احلياة تهون 
عند النفوس النبيلة اململوءة 
بالعطف واإلنسانية مثل آل 
املرزوق وآل الغامن، وعزائي 

لهم قول الشاعر:
نبكي على الدنيا وما من 

معشر
جمعته���م الدني���ا فل���م 

يتفرقوا
كم���ا نتض���رع إلى اهلل 
بقل���وب مؤمن���ة بقضائه 
وقدره أن يتقبل فقيدنا مع 
الصديقني والشهداء، واللهم 
كما أعطيته علوا في حياته 
أعطه منزلة عالية في مماته، 
وال ش���ك أن ذكراه وأفعاله 
اخليرية ستبقي في نفوسنا 
طيلة وجودنا على قيد هذه 
احلي���اة الفانية، ونصائحه 
الصادقة س���تظل حية في 
الوجدان، وس���تبقى ذكراه 
العطرة معنا وإن كان رحل 
عنا بجسده فلن يرحل عن 
أهل الكويت بسيرته العطرة 

الطيبة.
وفي النهاية أدعو اهلل أن 
تكون يا وليد خالد املرزوق 
ممن قال فيهم املولى عز وجل 
النف���س املطمئنة  )يأيتها 
ارجع���ي إلى رب���ك راضية 
مرضي�����ة فادخل�����ي ف��ي 
عب���ادي وادخل��ي جنتي � 

الفجر: 27 � 30(.
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م���ن املعروف ان لكل انس���ان 
تطلع���ات وطموح���ات وامنيات 
يسعى لتحقيقها من خالل عوامل 
ومتطلب���ات اساس���ية للوصول 
اليه���ا، وترتكز هذه الضروريات 
عل���ى مجموعة م���ن الكلمات لها 
صلة مع بعضها حتى يتس���نى 
إجنازها بالشكل الصحيح، اثمن 

هذه املتطلبات هو: وجود الرغبة اجلامحة واالرادة القوية مع 
رسم االهداف العدادها والتخطيط لها في توفير االمكانيات 
املادية والبشرية مع ضرورة حتديد الوقت املستغرق لتطبيقها 
واالنتهاء منها الظهارها للعيان البداء الرأي فيها، فهذه الرؤية 
الطموح وجدناها في شخص نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد، حينما طرح خطة 
التنمية للنهوض بوطننا الكويت او التي اطلق عليها »خطة 
أمة«. وال ش���ك في ان هناك دفع���ا كبيرا لديه بالتعاون مع 
احلكومة ومجلس االمة في تكملة املشاريع التنموية التي 
كانت موجودة ومرس���ومة على االوراق، وتعطلت ملبررات 

كثيرة تعرضت لها الكويت.
متمنيا اال جند من يحاول عرقلتها بعد اقرارها باملداولة 
االولى للمجلس باالجماع واملتوقع اعتمادها باملداولة الثانية، 
اال ان يأتي من يثير الشكوك في هذه اخلطة من خالل حصوله 
على الدفع في اجتاه التعطيل من قبل املتمصلحني واملتنفذين 
وحلسابات سياسية وللعالقات االسرية االجتماعية او تداخل 
املصالح وكل يسعى للحصول على الكعكة املالية، مع وجود 
بعض النواب الذين ليس لديهم احلرص على انطالق عجلة 
التنمية، فمفهوم التنمية لديه هو اجناز املعامالت ومترير 
الواسطات وجتاوز القوانني وحتقيق املكتسبات االنتخابية 

لناخبيه فقط.
وحتى يتحقق التمني في ع���دم خلق حواجز وعراقيل 

للتنمية، فإننا ندعو الشيخ احمد 
الفهد لعمل فريق متميز من الكفاءات 
املتخصصة بسياسة تسويق اخلطة 
للشارع الكويتي ووضع الصورة 
احلقيقية ملشاريع اخلطة وال يتم 
ذلك اال من خالل مجموعة من االفكار 

والعوامل التالية:
1 - اس���تخدام وسائل االعالم 
املختلف���ة لتعري���ف مفه���وم التنمي���ة وربطه���ا بالروح 

الوطنية.
2 - تسهيل االجراءات واملعامالت التي تساعد الشركات 
واملؤسسات الوطنية ودفعها للمبادرة باملشاركة في عملية 

حتريك التنمية.
3 - تنظيم الندوات واللق���اءات واحملاضرات مبختلف 
قطاعات الدولة للترويج للخطة على مدار سنوات انطالق 

املشاريع.
فمن هنا نس���تطيع ان نحافظ على اس���تمرار العمل في 
اخلطة باالجتاه الصحيح وزي���ادة اجلهد لتحقيق الرغبة 
السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد )حفظه 
اهلل( في جعل الكوي���ت مركزا ماليا واقتصاديا بعد اجناز 

تلك املشاريع من خالل »خطة أمة«.
فاكهة الكالم

»عندما تتغير الرؤية ستتغير خطة العمل وطرق التنفيذ، 
كل فرق العمل التي اديرها في عملية التنمية اعتمدت الطرق 
احلديثة واس���توعبت اخلبرات واملعرفة املتراكمة بسرعة 
ووظفتها في خدمة اهدافنا ف���ازداد االنتاج وصار االجناز 
أسرع بكثير من ذي قبل«، قائل هذه العبارة الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة االمارات العربية املتحدة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
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لم يعد اليمن س���عيدا كما كان في س���ابق عهده 
يطلق عليه »اليمن السعيد«، حيث إن غالبية شعبه 
اليوم تعيش حتت خط الفقر، ملا يعانيه من حتديات 
اقتصادية كبيرة، لكن أخطر ما يواجه اليمن اليوم هو 
التمّرد احلوثي في الشمال ألنه اتخذ طابعا مسلحا مع 
السلطة ويحاول توسيع دائرة النزاع خارج حدود 
اليمن لتشمل اململكة العربية السعودية الشقيقة بعد 
اعتدائه على مركز حدودها حيث تس���بب في مقتل 
احد حراس���ه وهو عمل استفزازي دفع اململكة الى 
التدخل العس���كري للدفاع عن أراضيها، وقد شجع 
انشغال السلطة اليمنية مبواجهة احلوثيني في الشمال 
حتّرك اجلنوب اليمني ومطالبته باالنفصال، ما جعل 
السلطة اليمنية في وضع ال حتسد عليه في التعامل 
مع جبهتني في آن واحد كلتيهما تهددان وحدة أراضي 
الدولة اليمنية، وال يخفى ان أميركا بدأت تش���عر 
بأن تدهور الوضع األمني في اليمن بسبب التمرد 
احلوثي يصب في صالح القاعدة بعد محاولة احد 
عناصرها املتهم بتلقي تدريبات في اليمن بتفجير 
إحدى الطائ���رات األميركية املدنية وبناء على ذلك 
اعتبر أوباما اليمن حاضنة لعناصر القاعدة وأبدى 
استعداد بالده لتقدمي املساعدة للحكومة اليمنية من 
أجل التصدي للقاعدة، وال يس���تبعد حدوث تدخل 
عس���كري أميركي كما هو حاصل في أفغانس���تان 

وباكستان وتدويل األزمة اليمنية.
أن يبدأ احلوثيون كتيار سياس���ي ميارس حقه 
البرملاني كسائر التيارات األخرى فهذا أمر مقبول، 
لكن ان يتحول الى حركة متّرد مس���لحة تهدد أمن 
واستقرار منطقة شبه اجلزيرة العربية وتنفذ أجندة 
طائفية اتضحت معاملها عندما طالبت بتدخل املرجع 
السيستاني للتوسط في حل نزاعها مع السلطة اليمنية 
رغم انه شأن داخلي فهذا أمر غير مقبول، وعلى هذا 
األس���اس فمن الطبيعي أال تبدي ش���عوب املنطقة 
العربية وعلى رأس���ها الشعب اليمني الذي ينتمي 
احلوثيون إليه أي تعاطف معهم وسيزيد ذلك من 

عزلتهم وسيكون الفشل من نصيب مشروعهم.

بهذه الصفحة نبدأ نش���ر مقاالت هادفة نافعة، القانون 
سيكون له بها جانب والتنوع جانب آخر وللشرع اليد الطولى، 
وقد جتتمع هذه األمور كلها مبقالة واحدة أو تتعدد بحسب 
موضوع كل منها، جاعلني إحسان الظن منهجا ومعاجلة أي 
مشاكل باملجتمع مغزى، والتنبيه للمسالك اخلاطئة اعذارا، 

واإلشادة مبحمود املسالك إعالن شكر وتقدير وتوقير.
ومن منهجنا أال نبخس أثر موضوع الساعة في كل حني، 
كما نصدح بصوت العقل � حسبما نراه � في كل أزمة، نسعى 
أن نك���ون مؤثرين كنقطة املاء في احملي���ط التي تؤثر فيه 
دائريا في تردداتها، كما نتجنب ونحذر من التأثر الس���لبي 
بالغير كي ال نكون كاالسفنجة التي متتص كل سائل أمامها 

طهر أو خبث.
فالكتابة على الورق إمنا هي نطق على الورق يستوعبه 
القارئ بعينه ولسانه وعقله، فهي كالنطق باللسان ما ظهر 
يس���تعصي رده وخاصة إن تعم���ق تأثيره، وإن كان يتخذ 
البعض أسلوب تفسيره أو حتوير مقصده لتخفيف وطأته، 
فالدعوة لكبح جماح اللسان وفلتاته انصياعا لقول اهلل جل 
ش���أنه )ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد(، واستجابة 
ملا ورد باحلديث الشريف »وهل يكب الناس على مناخرهم 
في النار يوم القيامة إال حصائد ألسنتهم«، واألمر ذاته في 
النطق على الورق بل إنه أوثق تثبيتا وحجة على من سطره 

واإلثبات هو مناط وأساس أحكام القضاء.
فنصح املنصفني ممن قبلنا الذي طبقه العدول، وحفظته 
الكتب بقولهم »إياك مما يعتذر منه« كلمات قليلة ذات أبعاد 

ومغاز كبيرة وكثيرة تشمل األقوال واألفعال.
ومما يذكر لش���يخ كبير فاضل نصح أحد الشباب ملا رآه 
محافظا على الصالة باملس���جد بقول���ه »أنت لم تعص اهلل 
سبحانه بلساني فادعو اهلل جل شأنه لي فدعاؤك مستجاب، 
وأنا لم أعص اهلل س���بحانه بلسانك فدعائي لك مستجاب« 
ولعل كالمه رحم���ه اهلل، إن كان ميتا وأطال اهلل في عمره 
على طاعته إن كان حيا، مستخلص من قول النبي ژ »من 
دعا ألخيه بظهر الغيب أتاه ملك وقال له ولك مثله« أو كما 

قال ژ.
نخلص مما سبق أن الكالم سواء كان منطوقا أو مكتوبا 
إمنا هو انعكاس لفكر وأخالق وطبيعة قائله، كما أنه زيادة 

في رصيد احلسنات أو العكس.
Salman.f@msn.com

تسويق »خطة أمة«.. 
منطلق لنجاحها!

بدر نادر الخضري
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للنطق على الورق حصائد

المحامي سلمان البرازي

األوج بالحق

وليد المرزوق 
باٍقٍ معنا

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


