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آن األوان أال نؤج���ل الكلم���ة 
الطيبة، ب���ل أصبح الوقت ملحا 
أن نبحث عنها ونوظفها في حياتنا 
اليومية، س���واء بني أسرتنا أو 
تعليمنا أو إعالمنا، املهم أن نحقق 
هدفنا، وهو تعليم وترسيخ الكلمة 

الطيبة في أذهان مجتمعنا.
يجب أال تقول »لن أقدر«، فلم 

جتف قلوبنا عن ابتكار »الطيبة« من خالل الكلمات واألفعال، 
ابتعد عن العجز والبخل والكسل لتنفيذ ما نسعى إليه وهو 
رسالة السالم من خالل الكلمة الطيبة بني أفراد مجتمعنا، إن 
عقولنا ومشاعرنا أصبحت تفقد األمل والسعادة، والسبب هو 
عدم وجود الكلمة الطيبة، قد يسأل البعض: ما األسباب؟ 

أصبح اإلعالم احمللي والعربي والعاملي يغلب عليه الصبغة 
اإلعالمية في جميع مواده املقدمة للجمهور التي أساس���ها 
العنف، أصبحت املواضيع بالية ومكررة، مجرد مش���اكل 
حتاكي شيئا واحدا فقط وهو العنف، إلى أن أصبحنا نعيش 
العنف صباحا ومساء، وأصبح البعض يطبقونه وينفذونه، 
وأصبح���وا يبتكرون أنواعا جديدة م���ن العنف، أصبحت 
أخبارنا وبرامجنا تصطبغ بأنواع العنف، وبني ذاك الزحام 

نسوا الكلمة الطيبة. 
أصبحنا نسمع عما يسمى »التحرش اجلنسي« أو »االعتداء« 
س���واء من قبل عضو هيئة التدريس للطلبة أو بني الطلبة 
بعضهم وبعض في جميع املراحل التعليمية، بل أصبحنا 
نسمع من هنا وهناك عن تزوير الشهادات واجلامعات الوهمية، 
أصبح العالم يعاني من مشكلة تسمى »التعليم والتربية« 

وحلها في البحث عن الكلمة الطيبة 
وتعليمها ألوالدنا الطلبة وتوصيل 
مفهومها للمشرفني على التعليم 

والتربية. 
أصبح التعليم ال يؤدي رسالته 
املطلوبة، وهي التعليم والتهذيب 
نعم فالتهذيب يأتي عندما نستطيع 
أن نعلم أوالدنا ماذا تعني الكلمة 
الطيبة، والعلم يأتي عندما يتمكن أوالدنا من كتابة الكلمة 
الطيبة ويعملون مبعناها، ولكن لألسف أصبحت مدارسنا 
وجامعتنا ما هي إال دكاكني جتارية ملن يس���تطيع أن يدفع 

أكثر لنيل الشهادة، دون التركيز على حصيلة الطالب.
أما عن املجتمع واألس���رة فأصبحنا نعاني من التفكك، 
والسبب ابتعادنا عن احلب والعطاء من خالل الكلمة الطيبة، 
إن رسول اهلل أوصانا بإفشاء السالم بيننا، وبدال من ذلك 
أصبحنا مجتمع »الهاي والباي«. غابت الكلمة الطيبة لنيل 
املصالح والكراسي، غاب نور السالم فأصبح وجه احلياة 
منطفئا تطغى عليه هالة من العنف والقس���وة، ومن يدفع 
الثمن؟ إنه املجتمع، إن السالم كلمة هلل ومن اهلل، فاجعلونا 

نبدأ بالكلمة الطيبة ونقول »السالم عليكم«.
> > >

كلمة وما تنرد: تنص املادة 9 من الدستور على أن: »األسرة 
أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ 
القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها األمومة 

والطفولة«.
atach_hoty@hotmail.com

آن األوان

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

قبل يومني كنت في ديوانية الكاتب 
سعد املعطش وكنا نتحدث عن قانون 
اخلصخصة وكان احلديث شيقا ورائعا، 
وال أعرف ملاذا تذكرت حينها مش���هدا 
في مس���رحية سوق املناخ حينما كان 
فناننا اجلميل عبداحلسني عبدالرضا في 
دور تاجر ويترأس وفدا ملجموعة من 
التجار في زيارة لوزير التجارة، ولم 
يكن هذا املشهد الفكاهي اجلميل ما هو 
إال إسقاطا واقعيا للمرحلة التي كان مير 
بها السوق الكويتي قبل انهيار سوق 
املناخ، وأوجه الربط بني هذا املش���هد 
القدمي اجلديد وبني واق���ع حالنا بعد 
أكثر من 25 س���نة على هذه املسرحية 
اجلميلة ك���ون عقلية التاجر الكويتي 
مازالت هي عقلية حسينو الذي يريد 
فقط تفريخ الشركات وتبييض أخرى 
ملصلحته فقط ولو احتال على القانون 
وقام باس���تغالل ثغراته الكثيرة فمن 
شركة بيض اخلعفق إلى فرخ اخلعنفق 
وصوال إلى جدر اخلعفرق تدور رحى 
حس���ينو ومجموعته التي تريد شفط 
أموال الشعب واألمة برعاية حكومية 
وببركة قوانني »حلمنتش���ية« سلقت 
بعجالة في مجل���س األمة الذي ينقاد 
أعضاؤه وراء قضايا هامشية مثل حفلة 
لستار أكادميي أو إعالن مغر بجريدة 
أو برنامج في قناة فضائية ويتركون 
دورهم في تشريع قوانني مهمة للوطن 

واملواطنني.
في احلقيقة أنا لست ضد اخلصخصة 
م���ن حيث املب���دأ، فاخلصخصة نظام 
اقتصادي جميل ورائع قد يس���اعدنا 
ف���ي اخلروج من مأزق الباب األول من 
امليزانية وهو باب الرواتب الذي ميتص 
90% من ميزانية الدولة ويس���اهم في 
تقليل هذه النسبة غير املعقولة، لكنني 
في الوقت نفسه ال أثق في عقلية التاجر 
اجلشع الذي علمتني وعلمتكم األيام بأنه 
جاء ليأكل فقط، دون جودة في املنتج 
وال سعر مناسب وال خدمة تذكر، فكيف 
أس���لم رقبتي وثروة بلدي بيد من هم 
باألمس كانوا سببا في انهيار شركات 
وبنوك محلية كبرى كانت باألمس من 
أكبر ش���ركات املنطقة؟ كيف أسلمهم 
رقبتي وهم الذين حتججوا بأزمة ارتفاع 
أسعار النفط فرفعوا األسعار ولكن بعد 
أن انخفضت أسعار النفط بقيت األسعار 
ساكنة في محلها؟ وكيف أثق أيضا في 
حكومتي وهي تعرف أنها ال تستطيع أن 
تكون ندا للتجار؟ فكلنا نعلم أن التجار 
أقوى من احلكومة والذي يقول غير ذلك 
فلله دره. أم���ا وإن كان والبد من هذه 
اخلصخصة، فلتكن وفق قانون يضع 
مصلحة الناس قبل مصلحة األشخاص 
نصب عينيه، ويكون فيه احلق كل احلق 
للمواطن البسيط واملقيم كذلك، ويكون 
هذا القانون دستوريا قانونيا اقتصاديا 
بحتا ومحبوكا »حبكة قصيمي« و»متوبك 
عدل«، ليحفظ للمواطن حقوقه ويعطي 
بالفعل قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي 
بخدمة ممتازة وجودة عالية وبأسعار 
معقولة، ولو انني حتى بعد هذا أشك 
في تطبيقه ولو كان القانون صاغه آدم 

سميث ذاته.
 F_alnashwan@hotmail.com

خصخصة فرخ الخعنفق!

فايز سالم النشوان

رؤية واضحة

م.ضاري محسن المطيري

أمن الكويت 
فوق كل شيء

رياح التفاؤل

إن صحت املعلومات عن كشف خلية جتسس إيرانية في 
الكويت، وتفكيك ش���بكة تخابر وجتس���س ملصلحة احلرس 
الثوري تهدف إلى رصد املنشآت احليوية والعسكرية، فستكون 
حتذيرات قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان السابقة التي 
تفيد بوجود خاليا إيرانية في اخلليج وبأعداد مهولة، في محلها 
متاما، وسيكون ما صرح به السفير اإليراني السابق حول زرع 

إيران خلاليا نائمة في الكويت أمرا حقيقيا ال مرية فيه.
وفي ظل ثبوت هذه احلقائق يجب على وزارة الداخلية رفع 
درجات احلذر واحليطة حلفظ األمن، وعلى احلكومة واملجلس 
جميعا اتخاذ موقف صارم جتاه ما يحفظ أمن البالد، والعمل 
على اس���تئصال هذا الورم اخلبيث ال���ذي أغراه املال وأعمت 

بصيرته وأراد الشر بأهل الكويت.
وأمتنى أال يكون ما أعلن عن كش���فه حتى اآلن غيضا من 
فيض، واهلل يحفظ للكويت أمنها ويدمي استقرارها. كما أظن 
أن���ه صار أمرا حتميا وملحا عالج قضية االزدواج، وتقوميها 
وتعديل مسارها لتكون القضية في محاربة ازدواجية الوالءات 
ال ازدواجية اجلنسية ألنها هي األخطر، خاصة في ظل أخبار 

تفيد بانتماء أحد املتجنسني اجلدد لهذه اخللية اإلرهابية.
تنبيه: أتفق مع النائب حسني القالف في خطر فكر القاعدة 
وطالبان بل وحزب اهلل وفيلق بدر، وكذلك أتفق معه بوجود 
فلول وشرذمة قليلة تؤمن بفكر التكفير وسفك دماء األبرياء، 
لكن ليست هذه هي املشكلة؟ املشكلة تكمن في السؤال التالي: 
ماذا ستس���تفيد طالبان من زرع خاليا لها في الكويت »وهي 
مو قادرة تاكل عيش«؟ ويا ترى على من سيتجسسون وأي 
منشآت عسكرية سيصورون؟، والتاريخ يشهد أن ما اقترفه 
أتباع القاعدة في الكويت ال ميكن أن يقارن إطالقا بشناعة ما 
صنعته األحزاب املتطرفة التي تقف خلفها ايران من محاولة 
اغتيال األمير الراحل وخطف طائرة اجلابرية وحادثة القهوة 
الشعبية، وأخيرا أمتنى أن تكون الكويت فوق الطائفة والقبيلة 

واحلزب فعال قبل أن تكون قوال.
dhari0395@hotmail.com

تعتبر ش���ركة الداو كيميكال من الشركات التي كانت تود 
ش���ركة الصناعات البترولية الكويتية عقد ش���راكة معها ب� 
40 مصنعا خاصا للبتروكيماوي���ات، وتقضي هذه االتفاقية 
بإنشاء شراكة مناصفة تعرف ب� »كي داو«، وقد مت اإلعالن عن 
هذه الش���راكة في ديسمبر 2007، وتقدر قيمة الصفقه ب� 9.5 
مليارات دوالر، إال أن األزمة املالية العاملية أدت إلى انخفاض 
هذا السعر ليصل حجم الصفقة ب� 7.5 مليارات، وهذه الشراكة 
لو متت لكانت سببا في تنويع مصادر الدخل للبلد، وتعزيز 

الدخل القومي.
وذكرت جريدة »اجلريدة« في أحد أخبارها أن ش���ركة داو 
كيميكال، أكبر شركة لصناعة الكيماويات في الواليات املتحدة، 
حققت أرباحا أفضل من املتوقع في الربع األول من العام احلالي، 
وقد قفزت أرباحها نحو 20 ضعفا مقارنة بالربع األول من العام 
املاضي، نتيجة ارتفاع في إيرادات قطاع البالستيك ومبيعاته، 
الذي كانت الكويت تزمع امتالك 50% منه في عام 2008، ولكنها 
تراجعت عن اتفاق الشراكة مع ال� »داو« في اجتماع استثنائي 
للمجلس األعلى للبترول عشية 28 ديسمبر 2008، بعد تعرض 
احلكومة لضغوط هائلة من جانب بعض أعضاء مجلس األمة. 
وارتفعت األرباح الصافية للشركة إلى 551 مليون دوالر، أي 
41 سنتا للسهم من 24 مليون دوالر، أي 3 سنتات للسهم قبل 
عام. وباس���تبعاد تكلفة عملية استحواذ ال� »داو« على »روم 
اند هاس« املنافسة في عام 2009 وعملية إعادة الهيكلة، تكون 
أرباح »داو كيميكال« قد بلغت 43 سنتا للسهم. وكان محللون 

قد توقعوا أن تبلغ 30 سنتا فقط للسهم.
وبعد أن مت إلغاء صفقة الداو كيميكال، قامت شركة آرامكو 
الس���عودية والداو كيميكال األميركية باملشاركة في مشروع 
مشترك لبناء وتأسيس مجمع البتروكيماويات، وسيكون هذا 
املجمع األضخم في العالم، وستتجاوز قيمة الصفقة 20 مليار 
دوالر، مع العلم أنه مت تش���كيل عمل مشترك بني الشركتني، 
وس���يتم االنتهاء من أعمال التصميم في 2010، ومن املتوقع 
االنتهاء من املش���روع وبداية أعماله في عام 2015، مع العلم 
أن شركة آرامكو السعودية هي التي قامت ببناء جامعة امللك 
عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا، وستبني مدينة امللك عبداهلل 

الرياضية.
وأنا على يقني أن مش���روع الداو كيميكال الذي كان سيتم 
بالكويت أنه مر بالط���رق والقنوات القانونية، ألن من يعمل 
بالنفط هم رجال ونساء يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، وليس 
جليوبهم مصلحة من املشاريع، وأن مصلحة الكويت جعلوها 
نصب أعينهم قبل كل شىء، ولكن مع كل أسف وسائل اإلعالم 
لم ترحمهم، بل شوهت صورهم، أعتقد أن املشكلة لم تكن في 
الشراكة أو املشروع او اجلدوى االقتصادية، وإمنا هي مشكلة 
نفوس، والتي بحاجة ماسة إلى مصاف خاصة لتصفية قلوبها، 
وقد شعرت بالصدمة عندما دخل علينا أحد األعضاء، وسألناه 
عن املش���روع وعن سبب معارضته له، فقال باحلرف الواحد 
»واهلل ال أعلم ش���يئا عنه«، فقيل ل���م عارضته؟ فقال األغلب 

يعارضه فعارضته.
 أنا متأكد لو أنه مت تطبيق النظم واللوائح اخلاصة بالتوظيف 
وطريقة اختيار املش���اريع املعمول به���ا في النفط على باقي 
مؤسسات الدولة والشركات في القطاع اخلاص ألصبحنا اليوم 
في مصاف الدولة املتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا وبش���ريا، 
وماذا لو أن الش���راكة والصفقة مع ال���داو كيميكال متت، كم 
حج���م الوظائف التي كانت س���توفرها أو حتى التكنولوجيا 

التي كنا سنستفيد منها. 
 akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

أرباح الداو.. مذهلة

وجهة نظر

تصعيد نقاب���ة وزارة اإلعالم األخير 
املبرر على خلفي���ة تعليق كادر الوزارة 
وإلق���اء اللوم على وزير اإلعالم بس���بب 
تغاضيه عن مساندة منتسبي النقابة داخل 
مجلس الوزراء، األمر الذي دفع أعضاءها 
إلى إعالن اإلضراب ونزع رداء الوصاية 
التقليدية هو مؤش���ر ينذر بنهاية شهر 
العسل مع القيادات في الوزارة، وقد كان 
لهذا االنقالب األبيض االنعكاس الطبيعي 
على النقابات األخرى التي انضمت حتت 
لواء املعارضة بس���بب جتاهلها من دون 
إبداء أسباب منطقية حتى اآلن، ولو عدنا 
لبداية املش���كلة والتي انطلقت من دون 
سابق إنذار وبخطوة مفاجئة من احلكومة، 
حيث أعلنت على لسان متحدثها الرسمي 
أنها رافضة وبشدة ملوضوع الكوادر ولكن 
بقدرة قادر »حلست« كالمها لتخرج علينا 
بعد رفضها لهذا املشروع وتعقد اجتماعا 
في سرية إلقرارها الكوادر وهو أمر حميد 
التقاعس والتجاهل  ومس���تحب في ظل 
للزيادات الطردي���ة للرواتب، إال أن هذه 
السعادة لم يكن لفصولها أن تكتمل بسبب 
التمييز الذي وقع في التوزيع والتصنيف 
واحملاباة الواضحة في االختيار والذي ال 
يخلو من ظلم بسبب املزاجية الواضحة 
فيه، والسؤال الذي يواجهه هؤالء الوزراء 
واملعنيون بهذه املشكلة: ما املعايير التي 
مت على أساس���ها توزيع هذه احملاصصة 
اجلائرة؟ وهل متت دراسة هذه اخلطوة 
بتأن ووعي؟ وهل كانت املس���اواة التي 
ينادي بها الدستور الكويتي في التوزيع 
واحملافظ���ة على حقوق الف���رد الكويتي 
مطروحة على طاولة النقاش؟، أم أن هناك 
اعتب���ارات وأعذارا حكومية غير معلومة 
أم أنها س���تتراجع كما عودتنا دائما في 
ظل الضغط، خصوصا بعد أن اعتصمت 
النقابات احلكومية؟ أس���ئلة سننتظر ما 
ستأتي به األيام من تطورات جديدة لعل 

وعسى أن تعيد األمور لطبيعتها. 
T-alhaifi@hotmail.com

هناك بعض السلبيات التي أثرت علينا بشكل كبير في مجتمعنا 
وال ندري من السبب في هذه السلبيات، ومن ضمن هذه السلبيات 
مشكلة اخلدم حيث توجد مكاتب للخدم تسببت في عدة مشكالت 
لألسر، فبعض أصحاب املكاتب لهم أساليب خاصة ومعامالت غير 

سليمة، اخلاسر الوحيد بسببها األسرة الكويتية. 
فعندما تذهب األسرة للبحث في هذه املكاتب عن خادمة، يذهب 
الضحية، أقصد املواطن أو املواطنة، إلى الغرفة املجاورة للمكتب 
ليأخذ إحدى اخلادمات للعمل في منزله.. ويش���هد اهلل أني أنقل 
الص���ورة كاملة عما يحدث فعندما تري���د أن تختار واحدة منهن 
تقع في حيرة من منظر مالبس���هن ومنظر ش���عرهن وأظافرهن، 
ال أعلم هل األخت اخلادمة ذاهب���ة إلى حفلة أم ماذا؟ ويأتي األخ 
صاحب املكتب ويسأل إحداهن هل تريدين أن تعملني لدى هذا أو 
هذه حينها ترى ش���يئا غريبا عندما تهز اخلادمة كتفيها ومتسك 
بش���عرها وجتل طرفه بفمها وتق���ول »نو نو ما أبي«.. واهلل هذا 
شيء غريب ما أدري األخت بالضبط ما الذي تريده، هذا شيء من 
أشياء كثيرة تراها من هذه الفئة فئة اخلادمات، وإن وافقت األخت 
اخلادمة األخرى تقف لتلقي بشروطها أوال أبي غرفة بروحي ثانيا 
أبي تلفون، ثالثا »نو طبخ«، رابعا »نو أطفال«، وغير هذا تأتيك 
اخلادمة يوميا تريد أن تتسبح وتنظف نفسها، وكأن بيت الكويتيني 
فندقا أو استراحة، ثم يذهب صاحب املنزل إلى املكتب مرة أخرى 
ليغير هذه الساحرة والسارقة واملهملة وتتكرر نفس املأساة مع 
أخرى ث���م أخرى. وعندما تذهب إلى صاحب املكتب لتش���كو له 
هذه اخلادمة هنا تشعر بأنها عملية نصب متكاملة عندما يصدق 
صاحب املكتب اخلادم���ة، ويكذب أبناء ديرته ويخصم من املبلغ 
أكثر من »النص« دون وجه حق ويتكرر هذا العمل مع الكثيرين 
من الضحايا الكويتيني، وعلى قول عادل إمام »الس���اعة بخمسة 
جنيه واحلسابة بتحسب، »لقد قمت بإجراء بحث في هذا املوضوع 
وتأكدت أن عائالت كثيرة تعاني من هذا املوضوع، لكنني لم أعلم 
حتى اآلن من املسؤول عن كل هذا، لألسف لم أتوصل إلى السبب 

احلقيقي وراء حدوث كل هذا. 
ولكن السؤال الذي أطرحه ويطرحه غيري من املواطنني: ملاذا 
يحدث هذا؟ هل هناك أياد خفية تستفيد من كثرة هذه املكاتب التي 
تستغل املواطنني؟ وأتقدم برجاء إلى إخواني املسؤولني الذين من 
املؤكد أنهم مروا مبثل تلك املشكالت، أرجوكم قوموا بدراسة هذه 
القضية املهمة والبد أن تكون هناك مؤسسة حكومية تتولى هذا 
األمر، وتكون معامالت اخلدم وتنقالتهم عن طريقها. فلو نظرنا 
مبنظار احلقيقة وبعني املختصني ملراقبة بعض هذه املكاتب واهلل 
لرأينا العجب العجاب لق���د أصبح الكويتيون يعانون كثيرا من 

هذه املشكلة. 
خذها حكمة: قال ريتشارد متبلر: كرس نفسك شخصيا لألشياء 
واجلوانب التي ميكن أن تغيرها حيث تستطيع أن تشكل فارقا.
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