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الش���هير  في اعت���ذاره 
للش���عب األميركي، وأثناء 
مقابل���ة تلفزيوني���ة م���ع 
الصحافي اإلجنليزي ديڤيد 
الرئيس  فروس���ت، ق���ال 
الراحل ريتشارد  األميركي 
نيكس���ون في تلك املقابلة 

التي بثت بعد استقالته بثالثة أعوام والتي تسببت 
فيها فضيحة ووتر غيت الش���هيرة: »أعتذر للشعب 
األميركي عما فعلته إذ انني جعلت الشباب يشعرون 

ب� )فساد( املؤسسة احلكومية«.
نيكسون، الذي توفي عام 1994 عندما اعتذر عما 
اقترفته يداه من حادثة التجسس الشهيرة ومحاولته 
التس���تر عليها التي بدأت في الع���ام 1972 وانتهت 
باستقالته بعد عامني من اكتشاف الفضيحة، اعتذر 
لش���عبه معتبرا خطأه األكبر في تل���ك القضية أنه 
وبسببها أسبغ على املؤسسة احلكومية تهمة »الفساد« 
والتي راجت بني الش���باب األميركي بعد اكتش���اف 

الفضيحة.
وفي الكويت لدينا في املؤسس���تني التش���ريعية 
والتنفيذية من »النيكس���ونيني« ما يكفي مللء فراغ 
15 فضيحة ووتر غيت و6 فضائح إيران غيت، ومع 
هذا وبدال من أن يعتذروا جندهم يكابرون ويبررون 
أخطاءهم وكأنها خالص للشعب الكويتي، مع أن ما 
يذهبون إليه في تصريحاتهم وأفعالهم التي تسبق 
تبريراتهم يؤصل الفساد أكثر وأكثر، وإال ما معنى 
أن يرف���ض البعض قانون إق���رار الذمة املالية وهو 
القانون الذي س���يوقف سوق مزاد شراء الذمم الذي 
أصبحت بعض مزايداته علنية »نسأل اهلل لنا ولهذا 

البلد العافية«.
يس���ألوننا: »هل رأيتم فالن���ا يقبض من فالن أو 
عالنا يعطي فالنا؟«، واإلجابة ببس���اطة: »ال لم نر 

شيئا، ولكن باهلل عليكم هل 
جميعكم له خال في البرازيل 
ورث عنه املجمعات التجارية 
واألبراج الس����كنية واملزارع 
الت����ي تتعب  واألراض���ي 
مساحاتها 60 ألف ف����رس 
عربية؟!«، نعم لم نر شي����ئا 
ولكننا نشاهد آثار الثراء الفاحش على خدود البع���ض 
وف���ي »دراريع« البعض اآلخ���ر، باألصح كما يقول 
املثل: »لم نشاهدهم وهم يسرقون ولكننا رأينا ناجت 

قسمة السرقة«.
هل تريدون أن تقنعونا أو تضحكون على ذقون 
مليون بني آدم أن عضوا سابقا كان يعمل قبل حصوله 
على العضوية مبنصب قيادي متوسط في احلكومة، 
متكن وخالل عامني من تأسيس شركة رأس مالها 20 

مليون دينار؟!
لو كان لدينا قانون إقرار الذمة املالية ملا استفحل 
وحش الفساد وملا قام البعض بتربيته حتى أصبح 
أش���به بحيوان أليف تعودنا على وجوده في معظم 

وزارات الدولة.
ه���ل يجرؤ أحد منكم أن يخ���رج إلينا في مقابلة 
ص��حافية كما فعل نيكس���ون ويعتذر عن رعايته 
للفاس���د أو مشاركته بالفس���اد أو حتى سكوته عن 

الفساد؟!
اخلصخص���ة مرت كغصة مؤملة في حلوقنا، ولم 
نكن لنرفضها لو أنها جاءت في ظل شفافية حقيقية 
ولكنها جاءت في ضباب فساد وأرضية خصبة لزراعة 

كل اخلطايا القادمة بحق البلد.
هل تريدون أن تعرفوا مصير اخلصخصة؟ عليكم 
مبراجعة كامل أحداث قصة »عمر أفندي« وستعرفون 

إلى أين ستذهب بنا خصخصتكم!
 Waha2waha@hotmail.com

نيكسون يدعوكم
 لقانون الذمة المالية!

ذعار الرشيدي
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هذا العنوان ال أقصد به اس���م فيلم الفنان 
عادل إمام، ولكنه عنوان لقصة حقيقية تخص 
أحد قياديي الدولة، أحداث هذه القصة بدأت 
مع أحد املهنيني في تخصص تركيب األنظمة 
املعقدة جله���از احلاس���وب للقياديني، وهي 
باملناس���بة شبكة من املعلومات تربط قيادي 
الدولة ببعض، ومن خاللها ميكن للقيادي معرفة 
املعلومات األولية عن أعداد البطالة والنسب 
وغيرها من املعلوم���ات الدقيقة عبر برنامج 
يسمى نظام دعم متخذي القرار، املهم أن زميلنا 
املهني راح يسرد لنا فصول معاناته اليومية 
طيلة شهرين بني وقوفه أمام بوابة مبنى هذا 
املسؤول ومماطلة سكرتيرته الشخصية التي 
حنت ورأفت ملا آل إليه حاله ووعدته بأن حتدد 
له موعدا إلمتام مهمته التي يصفها بالعذاب. 
وبعد زمن مرتقب حتقق وعد السكرتيرة في 
ي���وم موعود ولكون هذا القي���ادي مهما كان 
صاحبنا املهني في املكان والزمان احملددين، 
إال أن لعن���ة التأجيل كان���ت واردة هذه املرة 
أيضا، وبعد أن نفدت أعذار سكرتيرة املكتب 
وفي حلظة غير متوقع���ة متت املوافقة على 
منح إذن لهذا الفني لتنفيذ مهمته ليتلقى هذا 
اخلبر بسعادة وفرح ثم حمل عدته وذهب خلف 
الس���كرتيرة لترشده إلى املكان املقرر إلجناز 
مهمته، ولس���خرية القدر كان في انتظار ذلك 
الفني مفاجأة صاعقة، لم يصدق عينيه على 
أثرها، حيث رأى القيادي متوسدا الكنبة التي 
أمام مكتبه في رحلة سبات أهل الكهف، ضاربا 
بعرض احلائط مصلحة العمل، مع تعليمات 
مشددة من السكرتيرة بااللتزام بالهدوء حتى 
ال يزع���ج القيادي.. املهم أكمل صاحبنا عمله 
كالسارق في األفالم من دون أن يحس به أحد 
وبالفعل أجنز مهمته بسهولة ويسر لينتهي 

ويخرج كما دخل من دون إزعاج.
وهذه احلادثة ليست من وحي اخليال بل 
هي حقيقية وواقعية، وأبطالها إلى اليوم أحياء 
ورمبا يعرفهم البعض جيدا، واملضحك املبكي 
في هذه القصة هو الوعود التي تصدر من مثل 
هؤالء املسؤولني الذين ميثلون النخبة وأصحاب 
القرار والذين تتصدر صورهم الصحف ووسائل 
اإلعالم بتنفيذ وبناء وجتهيز وعمل ووعود ال 
ميكن وصفها س���وى أنها وعود وهمية ليس 
لها أول وال آخر، وهو أفضل ما يتقنونه، فال 
يوجد في قاموسهم أي مصداقية وال حقيقة 
فعلية فهم يبرعون في بيع السراب، ومن السهل 
معرفتهم هذه األيام حيث تعرفهم من حرصهم 
وعشقهم للكراسي وال صالحية متنعهم ألنهم 
هم من قاموا بصنع القانون.. أمثال ال تعد وال 
حتصى ابتلينا بهم فهم قدرنا ونحن واقعهم 

ال ميكن أن يتغير إال إذا تغيرنا نحن.
 t-alhaifi@hotmail.com

النوم في العسل 

طالل الهيفي 

السموحة

كثيرون منا يتعبون في البحث عن 
احلب احلقيقي، وقد يغادر كثير من 
الناس عاملنا هذا دون أن يصادفوه أو 
يعيشوا معانيه اجلميلة، لكن هؤالء 
لو بحثوا في السنة النبوية الشريفة 
لوجدوا ضالتهم وعاش���وا السعادة 

بكل معانيها.
ق����ال رسول ال����له ژ: »إني قد رزق����ت حبها«، 
وذل���ك ع���ندما كان يه����دي اإلح����س���ان ملن حتب 
خديجة رضي اهلل عنها، وهذا دليل واضح على عمق 
احملبة وعلى احلب الصادق الذي يخلو من اخليانة 
والغدر، فمن كالم وأفعال رسولنا ژ تعلمنا معنى 
الوفاء العظي���م، فحبه ژ خلديجة رضي اهلل عنها 

أعظم دليل. 
عندما قرأت كتاب »نس���اء حول الرسول« خاصة 
الصحابية اجلليلة خديجة بنت خويلد، وقفت عندها 
حلظات أتأمل هذا احلب الراقي، وبدأت أتساءل: كيف 
يدعي الغرب أنهم من اكتشف احلب وأنهم من صنع 
العشق، وان اإلس���الم دين كره، حقد وعدوان؟! ألم 
يقرأوا قول املصطفى ژ عن احلب الراقي النظيف 
املمتلئ بالوفاء والعظمة، عندما قال الرسول ژ عن 
السيدة خديجة رضي اهلل عنها: »قد آمنت بي إذا كفر 
بي الناس، وصدقتني إذا كذبني الناس، وواس���تني 
مبالها إذ حرمني الناس، ورزقني اهلل أوالدها وحرمني 

أوالد الناس«.
من هذه الكل��مات البسيطة في صياغتها العظ���يمة 

في محتواه����ا، أقف حل����ظات أمام 
معنى احلب العظيم من رس�������ولنا 
امل�����عان���ي  الك���رمي ژ، لنع���رف 
ونت����علمها م����ن أفعاله ژ ومعامالته 
مع زوجاته، ول����يس من كالم شعر 
أو نثر، والوف���اء نتع���لمه من وفاء 
رسولنا لزوجاته ولي���س من قصص 

تافهة وروايات خيالية. 
ولو فكر كل زوج مس���لم في اتباع أفعال الرسول 
الكرمي ژ، ولو قامت كل زوجة بتقليد شخصية السيدة 
خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها لرأينا العالم مليئا 

باألزواج السعيدة.. الراضية واملستقرة. 
لكن لألسف الشديد.. أصبحنا نبحث عن احلب من 
اخلارج وتناسينا أن احملبة موجودة بجانبنا تنبض 

فينا ونحيا من اجلها. 
فمحبة رس���ولنا الكرمي ژ شرف لنا كي نتعلم 
منها ولو جزءا بسيطا حتى نحيا ونعيش ما يسمى 
باحلب احلقيقي الذي تعب الكثيرون في البحث عنه، 
وأصبح عاملنا مليئا بأسر راضية سعيدة ومستقرة 
فلم نبحث عن املعنى احلقيقي للحب وهو مدون في 

سيرة نبينا العطرة ژ.
فليكن الرسول ژ لنا قدوة ونبراسا ينير طريقنا 
نحو حياة س���عيدة مليئة باحلب والتفاؤل، ولنكن 
قدوة للعالم ب���دال أن نقلده تقليدا أعمى يقودنا إلى 

الهاوية.
Injaz.kuwait@hotmail.com

الحب والوفاء

سارة خالد المال

رسالة

تقديرا لش���خصية عضو املجلس االعلى حاكم الشارقة 
صاحب السمو الش���يخ د.سلطان بن محمد القاسمي على 
مواصلته املستمرة لدعم التعليم والثقافة والفن في امارة 
الشارقة واالمارات بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة، 
فقد منحت جامعة كانازوا اليابانية شهادة الدكتوراه الفخرية 
للشيخ د. سلطان القاسمي كأحد الشخصيات العربية االكثر 
اهتماما مبد جس���ور التعاون والتآلف بني الثقافة العربية 

ومختلف الثقافات واحلضارات االنسانية.
ومن املعروف ان هذه اجلامعة يعود انش���اؤها الى عام 

1949 وهي من اعرق اجلامعات في اليابان وشرق آسيا.
والشيء الذي شدني لذكر هذا التكرمي هو ما قاله صاحب 
السمو الشيخ د.سلطان القاسمي خالل احلفل حينما دعا الى 
ضرورة العمل معا ومساعدة بعضنا بعضا على التخلص 
من التعصب والتحامل بني مجتمعات العالم ألي سبب من 
االس���باب، وليصبح تفهم واحترام ثقافات اآلخر اخللفية 
االساس���ية للتفاعل بني الش���عوب، مؤكدا على ان التعليم 
والبحث العلمي من الركائز األساسية لتقدم الدول اقتصاديا 

واجتماعيا.
واملتابع لهذا الرجل يجد انه يخرج كل يوم بإرادة جديدة 
او فكر مستنير، ورؤية حرة او كلمة فاعلة في فكره املعتدل، 
هدفه خدمة وطنه وابنائه، فحضوره الواضح واملؤثر مع كل 
االنشطة التي تبرز دور وطنه ومكانته على الساحة نابع 

من حرصه على حتقيق املصلحة الوطنية للجميع.
فاكهة ال���كالم: حكمة معتبرة: »من اس���رع في اجلواب 

اخطأ في الصواب«.
Aliku1000@yahoo.com 

قبل الغزو العراقي الغاش���م طلب���ت القوات االميركية 
من احلكومة الكويتية اس���تئجار جزيرة بوبيان النائية 
مقابل مبلغ مال���ي ضخم، فرفض البرمل���ان الكويتي هذا 
الطلب وخصوصا من قبل التيار االس���المي آنذاك بحجة 
ان هذه القوات ستقوم بافس���اد املجتمع الكويتي بأسره 
عندما تستأجر هذه اجلزيرة هذا بالرغم من عقد االتفاقية 
االمنية بني الواليات املتح���دة واحلكومة الكويتية والتي 
تقضي برف���ع العلم االميركي على ناقالت النفط الكويتي 
حلمايتها من الهجمات العراقية وااليرانية وكان ذلك اثناء 

احلرب العراقية � االيرانية.
وبعد الغزو العراقي الغاش���م الغادر املباغت للكويت 
ادرك املجل���س بأعضائه كاف���ة ان اعتراضهم على وجود 
الق���وات االميركية في جزيرة بوبيان كان خطأ فادحا الن 
هذه القاعدة االميركية س���تكون في وقت ما في املستقبل 
مبثابة خط الدفاع االول للكويت ولكن فات األوان واحتلت 
الكويت ثمانية اشهر، ثم قامت احلكومة الكويتية بعد هذه 
التجرب���ة املؤملة بتوقيع عدة اتفاقيات امنية مع عدة دول 
مختلفة من اجل ع���دم تكرار هذه التجربة مرة اخرى وال 
ننسى ان هذه االتفاقيات االمنية تكلف الكويت الكثير من 
مليارات الدوالرات سنويا، كذلك جند الكثير من االصوات 
املنتقدة للسياس���ة اخلارجية الكويتية ومنها الصندوق 
الكويتي للتنمية واملس���مى )بعني عذاري( والذي اس���س 
على مبدأ املساعدات االنسانية للدول الفقيرة وملساعدتها 
في التنمية اال ان ذلك كان له االثر االيجابي في املس���اعي 

السياسية لتحرير الكويت.
وقد تكون اخلصخصة سيئة ومرفوضة من قبل الكثيرين 
من ابناء الشعب الكويتي، اال ان ُسنة التغيير بالعالم قائمة 
ال محالة س���واء قبلناها او رفضناها او اجلمود على حال 
معينة فهو غير متناغم مع احلياة املتجددة، فباالمس كانت 
الشيوعية واالشتراكية الروسية والصينية صلبة كصالبة 
جبل الفوالذ، وفجأة ومن دون مقدمات حتولت روس���يا 
والصني الى دول رأس���مالية بالرغم من معارضة اعضاء 
احلزب الشيوعي لهذا التغيير القاتل للشيوعية لكن ذلك 
ترك لهم فكرهم الشيوعي فقط بداخل جماجمهم، اما عاملهم 
اليومي فقد تغير كليا واصبح نظام ستالني وماوتسي تونغ 
شيئا من املاضي امام الرأسمالية االميركية والتي نشرت 
ثقافته���ا قبل نظامها عن طريق بع���ض منتجاتها وايضا 
هوليوود فإنها التزال محافظة على انتصاراتها، وقد يفسر 
البعض على ان نظام اخلصخصة في الكويت سالح جديد 
يستخدمه االقلية امام االكثرية بهدف السيطرة على االنفجار 
الس���كاني لبعض الفئات باملجتمع الكويتي مقابل تالشي 
البعض اآلخر، وقد يفسر ايضا على انه محاولة جادة من 
قبل اصحاب رؤوس االموال للس���يطرة على نظام الدولة 
في املستقبل ووضع النظام احلالي في االرشيف التاريخي 
للكويت وهذا ماال نقبله ابدا لكنه احتمال وارد في حالة اذا 
طبقنا نظرية االحتمال االسوأ ثم قمنا مبقارنة لتحوالت 
انظمة حدثت في العص���ر احلديث، ناهيك عن التحوالت 
الكثيرة في التاريخ القدمي لالمم الس���ابقة، واخلصخصة 
ان جاز التعبير طبخة جدي���دة ال نعرف مذاقها الكويتي 
وال نعرف ان كانت س���تصبنا بتخمة من املشاكل ام انها 
س���تقضي على ظاهرة الفساد املالي واالداري التي نعاني 

منها اليوم.
لكننا نستعد لها سواء كانت سلبية او ايجابية النه قد 
ال يكون لدينا خيار آخر مبعنى ان »قرد حمزة ثاير ثاير( 

باخلصخصة.

د.بدر نادر الخضري

فكره متجدد دائمًا!

لمسات

مفرح النومس العنزي

الخصخصة
 وقصة الملك والجنّيه

جوهر الحديث


